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La început de an
A NUL CARE a trecut a însem- 

nat un nou pas înainte în 
sporul luptelor. Activitatea eompeti- 
țională a fost mult mai bogiată decît 
în ceilalți ani. S-au desfășurat com
petiții rezervate tuturor categoriilor 
de luptători. Seniorii s-au întrecut 
într-un campionat a cărui finală a 
fost cea mai reușită din cîte s-au 
desfășurat pînă în prezent De-a 
lungul alt etape, s-a disputat cea 
mai importantă competiție pe e- 
ehipe: campionatul republican, în
cheiat cu victoria echipei Dinamo 
București care și-a înscris numele 
pentru a șasea oară consecutiv în 
fruntea listei celor mai bune echi
pe de lupte din țara r.ostră.

Au mai fost organizate și alte 
competiții pentru seniori — pe 
plan republican și local — dar nici 
juniorii n-au fost uitați. Grija 
pentru ridicarea tinerelor cadre 
s-a manifestat — printre altele — 
prin organizarea unor școli de ti
neret și a unor concursuri spe
ciale, dintre care campionatul in
dividual a dat rezultate foarte 
bune. Cu această ocazie s-a con
firmat că avem nu numai un nese
cat și mereu proaspăt izvor de 
cadre tinere, dar că nivelul aces
tora este mai mult decît mulțumi
tor. De altfel, mulți antrenori și-au 
completat golurile echipelor lor, 
participante în campionatul repu
blican. cu cei care s-au clasat pe 
primele locuri în concursul pe 
țară, fruntași ai celei mai tinere 
generații de luptători (C. Ofițere- 
scu—Loc. Timișoara, Gh. Marco- 
vici — Met. Baia Mare, V. Mi- 
cula — Dinamo Lugoi). Exemplul 
Metalului din Baia Atare, al Metalu
lui Reșița și al altor echipe este 
edificator

Desfășurarea primului campio
nat de lupte libere a fost un eve
niment important. Mai mult decît 
orice, acest campionat a constituit 
o bună experiență atît pentru 
C.C.F.S., care a organizat această 
întrecere, cît și pentru toate colec
tivele cu secții de lupte.

O acțiune importantă s-a desfă
șurat în cadrul Spartachiadei sate
lor: mii de tineri au participat la 
întrecerile de trîntâ. Spre acești 
tineri trebuie îndreptată atenția 
antrenorilor, pentru a ridica noi 
cadre de luptători

Fruntașii sportului luptelor au 
desfășurat o frumoasă activitate 
internațională. Desigur, la loc de 
frunte se situează cele două mari 
turnee, unul întreprins în februarie 
trecut de către luptătorii sovietici 
în țara noastră și celălalt făcut în 
septembrie de sportivii noștri în 
U.R.S.S. Aceste ' întreceri, devenite 
tradiționale, au constituit un difi
cil examen, pe care însă majorita
tea luptătorilor noștri l-au trecut 
cu succes, ținînd seama atît de re
zultatele înregistrate, cît și de a- 
precierils pozitive ale specialiștilor 
sovietici. Sportivii noștri au mai 
obținut rezultate bune la Jocurile 
Mondiale Universitare de la Buda
pesta, unde au cîștigat multe dis
tincții. De asemenea ei au învins 
la București puternica reprezenta
tivă a Egiptului, iar peste hotare 
reprezentativele R.P. Polone. Ni
velul fruntașilor sportului luptelor 
a crescut, în general, iar unii din
tre ei au obținut mari succese. In 
această privință, pe prim plan se 
situează frumoasele victorii obți
nute de unul din cei mai tineri re
prezentanți ai noștri, reșițeanul 
Mihaiț Schultz. Acesta a învins în 
• nul trecut pe campionul olimpic 
L Ilodoș și pe campionul mondial 
B. Gnrevici.

Fără îndoială că baza temeinică 
a progresului înregistrat ca și a 
succeselor obținute o constituie 
condițiile generale de dezvoltare 
de care se bucură sportaț nostru. 
Progresul înregistrat anul trecut 
în sportul luptelor nu s-a ridicat 
însă la înălțimea acestor condiții. 
Ne bucurăm, firește, de succesele 
obținute pe plan internațional de 
luptătorii noștri fruntași (A Ruzsi,
A.,  Șuii, V. Onoiu, etc.), dar con-

în sportul luptelor
siderăm că ei mai au încă multe 
lipsuri, atît pe linia pregătirii lor 
fizice și tehnice, dar — mai ales 
— în cea morală și de voință. Re
prezentanții noștri pot și trebuie 
să obțină rezultate și mai bune, 
pe măsura condițiilor create și a 
propriilor lor posibilități. Ne mîn- 
drim cu tineretul care se ridică în 
număr din ce în ce mai mare, dar 
constatăm că eforturile pe care 
antrenori ca L. Covaci (Hune
doara), Z. Abrudan (Baia Mare) 
și alții le fac pentru ridicarea ti
neretului, nu sînt încurajate de 
colectivele sportive respective. Con
statăm de asemenea, că mulți din
tre juniorii remarcați la campio
natele respective „se pierd Pe 
drum*’ și că aproape nici un an
trenor nu se străduiește să desco
pere și să ridice elemente pentru 
categoriile mari de greutate, unde 
se simte în mod acut această 
lipsă.

In linii mari, campionatul repu
blican pe echipe s-a desfășurat în 
mod normal, clasamentul oglindind 
just valoarea și posibilitățile echi-’ 
petor participante.. Considerăm ca 
atitudine complet greșită față 
de sportul luptelor, lipsa de 
interes cu care multe colec
tive și chiar asociații (Meta
lul, Flamura roșie, Progresul, Lo
comotiva, de pildă) privesc parti
ciparea echipelor lor în această 
competiție foarte importantă; re
marcăm neprezentări fără justifi
care, ca aceea a Metalului din 
Reșița și nenumăratele greutăți 
întîmpinate de aproape toate echi
pele. Mai sînt însă asociații care 
nu au încă secții de lupte în co
lectivele lor, deși și-au luat anga
jamente în această privință (Fla
căra, Avîntui, Minerul).

De asemenea nu ne putem plîn- 
ge că nu avem antrenori, mai a- 
les dacă privim numărul lor, dar 
nivelul profesional al majorității 
acestora nu se ridică la nivelul ce
rințelor, ceea ce constituie o frînă 
pentru progresul sportului luptelor.

Și încă multe alte lipsuri au 
mai frînat activitatea și progre
sul acestui sport; multora dintre 
acestea le găsim explicație în mo
dul defectuos în care muncesc 
cele mai multe comisii regionale, 
raionale și orășenești de lupte de 
pe lîngă comitetele C.F.S, în fap
tul că nu au inițiat acele competi
ții cu caracter local, atît de nece
sare pentru menținerea într-o ac
tivitate continuă a unei anumite 
părți dintre luptători, în inexis
tența unor comisii pe probleme în 
comisia centrală și în lipsa unei 
activități susținute din partea a- 
cestui for, care nu a avut decît le
gături sporadice cu terenul. In re
giunile din estul țării activitatea 
la lupte este ca și inexistentă, sla
bele, rarele inițiative stingîndu-se 
din cauza totalei nepăsări a co
lectivelor sportive, a comitetelor 
C.F.S. etc.

Dacă, în general, putem spune 
că marea majoritate a sportivilor 
luptători ca și a arbitrilor și an
trenorilor au avut o bună compor

tare de-a lungul 
desfășurate, au 
care au călcat alături 
ciplina atît de firească sportivilor 
de tip nou sau nu și-au dat silința 
să ridice tot mai sus prestigiul ar
bitrilor sau antrenorilor.

Avem în față un an întreg de 
muncă, de intensă activitate com- 
petițională, un an cu numeroase 
întîlniri internaționale, printre care 
campionatul mondial și jocurile 
sportive ale Festivalului de la 
Varșovia. Toate acestea cer o mun
că mai intensă și mai organizată 
decît în anul care a trecut din 
partea tuturor celor care formează 
această mare familie, din partea 
tuturor forurilor sportive care răs
pund de bunul mers al activității 
luptelor O mare parte a lipsurilor 
semnalate pot și trebuie să fie eli
minate și desigur vom avea prile
jul să Înregistrăm un nou și mai 
însemnat progres în acest sport al 
celor puternici.

competițiilor 
mai fost unii 

de dis-

De la Consiliul de Miniștri al U.R.S.S,
Despre ajutorul tehnico- științific și de producție acordat
de Uniunea Sovietică altor 
cercetărilor cu privire la 

in scopuri
MOSCOVA 17 (Agerpres). — TASS transmite :
Guvernul Sovietic acordînd o mare importanță 

folosirii energiei atomice în scopuri pașnice, a 
adoptat hotărîrea de a acorda ajutor tehnico-știiu- 
țific și de producție altor state pentru crearea de 
baze științifico-experimentale în vederea dezvoltării 
cercetărilor în domeniul fizicii nucleare și a folo. 
sirii energiei atomice pentru scopuri pașnice.

Guvernul Sovietic a propus Republicii Populare 
Chineze, Republicii Populare Polone, Republicii 
Cehoslovace, Republicii Populare Romîne și Repu
blicii Democrate- Germane să le acorde ajutor 
multilateral în ceea ce privește proiectarea, livra
rea de utilaj, construirea de generatori atomici cu 
o capacitate termică pînă la 5.000 kw fiecare și de 
acceleratori de particule elementare. Se prevede 
de asemenea să se pună la dispoziția acestor 
țări cantitățile necesare de materiale dezagrega- 
bile pentru generatorii atomici și pentru lucră
rile de cercetări științifice. In aceasta se ține 
seama de împrejurarea că susmenționatele țări 
furnizează Uniunii Sovietice materii prime cores
punzătoare.

state in domeniul dezvoltării 
folosirea energiei atomice 
pașnice

Oamenilor de știință și inginerilor din acesta 
țări li se va acorda posibilitatea de a lua cunoș
tință de lucrările în domeniul cercetărilor științi
fice desfășurate în U.R.S.S. în ceea ce privește 
folosirea energiei atomice în scopuri pașnice și de 
funcționarea generatorilor atomici experimentali. 
Crearea bazelor științifice experimentale mai 
sus amintite va permite acestor țări să desfă
șoare pe larg lucrări de cercetări științifice în 
domeniul fizicii nucleare, să obțină cu ajutorul 
generatorilor atomici o cantitate suficientă de izotopi 
radioactivi în vederea folosirii ior în medicină, 
biologie și în alte domenii ale științei și tehnicii, 
precum și să pregătească cadre științifice și de 
ingineri pentru dezvoltarea continuă a lucrărilor 
legate de folosirea pașnică a energiei atomice.;

Este în curs de examinare problema lărgirii 
cercului țărilor cărora U.R.S.S. Ie va putea, de 
asemenea, acorda sprijin și ajutor în dezvoltarea 
lucrărilor științifico-experimentale în domeniul fo
losirii energiei atomice în scopuri pașnice

Constantin Dumitrescu a luat conducerea 
in „Turul ciclist al Egiptului”

— Pe echipe, R. P. Bulgaria A continuă să conducă —
Mii’le de sportivi din țara noas

tră, care urmăresc cu emoție cres- 
cîndă desfășurarea celei de a doua 
ediții a Turului ciclist al Egiptu
lui, au acum prilejul unei alese 
satisfacții: reprezentantul nostru, 
timarul ciclist Constantin Dumi
trescu, cîștigătorul circuitului R.P.R. 
•pe 1954, a îmbrăcat tricoul galben, 
la capătul celei de a V-a etape, 
Beni Suef-El Fayoum. O etapă 
foarte grea, desfășurată pe o șosea 
neasfaltată, în care fiecare ciclist, 
pornind de unul singur, a trebuit să 
depună eforturi considerabile.

In această etapă reprezentantul 
nostru C. Dumitrescu a avut trei 
pane de cauciuc, din care cauză nu 
s-a putut clasa mai bine. La fel 
și ceilalți componenți ai echipei au 
suferit o serie de pane și defec
țiuni mecanice. De altfel, din cauza 
durității traseului, în această etapă 
au abandonat o serie de cicliști.

Dar această frumoasă ispravă a 
lui Constantin Dumitrescu — o- 
cuparea primului loc in clasamen
tul general — nu este numai re
zultatul dîrzeniei arătate d,® el în 
ultimă etapă, ci și a certei lui va
lori ca și a constanței pe care a 
avut-o în etapele de pînă acum. 
Astfel, în etapa a doua ca și în 
a treia și a patra, sosind în plu
tonul fruntaș, el a ocupat respectiv 
locurile 5, 7 și 14. In etapa 5, 
el s-a clasat pe locul 8, foarte a- 
proape de învingător.

Astăzi, C. Dumitrescu este unul 
din cei mai valoroși participant 
în această competiție. Chiar și 
înainte de a îmbrăca tricoul gal- 
bon, C. Dumitrescu a fost „repe
rat" de cicliștii belgieni și da
nezi. surprinși că de fiecare dată 
cirul li se anihilau tentativele de 
evadare din pluton, C. Dumitrescu 
se .afla printre cei care porneau 
în urmărirea lor.

Alături de C. Dumitrescu, Con
stantin Șandru realizează o cursă 
deosebit de frumoasă. Atît Șandru 
și Gabriel Moiceanu (clasat pe 
locul 5 în prima etapă, în același 
timp cu învingătorul) cît și Ștefan 
Ștefu, un admirabil echipier, s-au 
dovedit excelenți oameni de echipă, 
unindu-și eforturile pentru ca Du
mitrescu să se mențină pe primul 
plan. Și eforturile lor au fost în
cununate de succes: C. Dum'tres 
cu a îmbrăcat tricoul galben.

Faptul acesta reprezintă, desigur, 
o performanță de frunte dacă ți
nem seamă de valoarea loturilor 
de cicliști care iși dispută totîie-

C. DUMITRESCU

Cicliștii noștri au o fru
moasă comportare în Tu
rul Egiptului.

Să nu vă mire ce susțiu,
Că doar in fond e lucru cert: 
Or fi mergind ei in pustiu, 
Dar nu aleargă în.-, deșert!

V. D. POPA

tatea în acest concurs, și marchea
ză o categorică afirmare a ci
clismului nostru dincolo de frun
tariile țării.

Ieri, caravana ciclistă a avut 
zi de repaus la EI Fayoum. O zi 
binevenită după cele cinoi etape 
înverșunat disputate pe șosele foar
te dificile.

De aci încolo. Constantin Du
mitrescu, „tricoul galben", are e 
sarcină de o excepțională răspun
dere. El va fi, desigur, obiectul 
unor susținute atacuri din partea 
celorlalți concurenți. Dar, sporti
vii romîni, încrezători în fo-ța mo
rală și fizică a echipei noastre, au 
convingerea că, așa cum echipierii 
noștri au știut să lupte pînă a- 
cum, o vor face și die acum înain
te, fără a precupeți nici un efort, 
pentru a obține un succes cît mai 
mare.

CAIRO 17 (Agerpres). — Etapa 
a IV-a, desfășurată pe o distanță 
«le 126 km, între Miitia și Beni 
Suef, a supus pe concurenți unui 
examen deosebit de sever, din pri

cina șoseJii, aproape imoractica- 
bilă pe lungi porțiuni. Chiar de !a 
plecare Dalgaard și Ravn (Dane-< 
marca), secondați de belgienii Me- 
enen și Schaepens, au lansat a- 
tacuri puternice încercînd să eva-» 
deze din pluton. Dar, cicliștii buh 
gări Gheorghiev și Ognenschi —•' 
cărora li se alătură, după scurt 
timp — C. Dumitrescu și Șandru 
reușesc să prindă pe „fugari", duJ 
pă o înverșunată cursă de urmă-' 
rire, de-a lungul a numeroși kh 
lometri.

Apoi, cursa continuă în pluton 
compact, pînă aproape de Beni 
Suef, unde se desprinde libianul 
Shinghalta, care cîștigă etapa cu 
un avans de un minut asupra u- 
nui pluton compact. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat : Dalgaard 
(Danemarca) 3h51’44”, Schaepens 
(Belgia) Rasmussen (Danemarca)', 
Gheorghiev (R .P. Bulgaria), Ber- 
tolotti (Franța), Ognenschi (R. I\ 
Bulgaria), Kolev, (R. P. Btrlgaria)« 
Basov (R. P. Bulgaria), Assur 
(Egipt), Hasan (Egipt), Muradian 
(Liban), O Șandru (R.P.R.), C« 
Dumitrescu (R.P.R.), Martino (Ej 
gipt) și alți alergători, toți în a- 
celași timp cu Dalgaard.

După această etaipă clasamentul 
pe echipe este următorul: 1. R. P. 
Bulgaria A 52h49’22” ; 2. Belgia 

52h59’23”; 3. Danemarca 53h00’40’*;i 
4. R.P.R. 53h06’16”; 5. R. P. Buh 
garia B 53hl6’25”; 6. Anglia
53h24’04” ; 7. Libia A 531136T9”; 
8. Egipt A 54h07’25” ; 9. Jugosla
via A 54hl8’40”; 10. Jugoslavia 
B 54h23’13”; 11. Liban A 54h 5L* 
46”; 12. Franța 56hl6’08”.

CAIRO 17 (Agerpres). — Cea 
de a V-a etapă, disputată duminică 
de la Beni Suef la El Fayoum, 
contracronometrului, s-a încheiat 
cu un remarcabil succes pentru e- 
chipa R.P.R. Reușind să-și menți-' 
nă avantajul față de principalul 
său adversar Meemen (Belgia) și 
să cîștige secundele ce-1 despăr
țeau de libanezul Muradian, Con- 
stantin Dumitrescu a trecut, după 
etapa V-a, pe primul loc în cita-’ 
samentul general individual.
nind seama de valoarea alergător 
rilor care participă în această corn-' 
petiție, Constantin Dumitrescu a 
realizat o performanță frumoasă. 
Pentru a ajunge să îmbrace tricoul 
galben, el a luptat cu dîrzenie a- 
rătîndu-se cel mai constant dintre

(Continuare în pag. 8-a)



Cmursuri populare de scfl

In zilele de iarnă, îndemnul la drumeție îți poartă pașii prin
locuri minunat de frumoase. Și petreci acolo, ceasuri de destinde

re. de adevărată desfătare I

SPARTACHIADA DE IARNĂ A SATELOR

Invățînd din experiența anilor 
j trecuți, secția de cultură fizică

și sport din C.C.S. a luat ii*i- 
’ țfaibiva organizării unor ccn-
; cursuri populare ta schi. Deo-
; sebit ide imptartantă, această

măsură s-a dovedst necesară 
mai ales datorită faptului că 
miile de tineri, participanți 1a 
etapele de masă ale diferitelor 

i competiții și n deosebi ta pri
ma etapă a spartachiadei sin
dicale la schi își întrerupea u, 
în foarte multe cazuri, activi
tatea în această disciplină spor
tivă. Și astfel, în timp ce spor
tivii calificați pentru etapele 
superioare ale spartachiadei con
tinuau să se pregătească pen
tru viitoarele întreceri, mulți 

i dintre particfoanții la prima e-
tapă așteptau... viitoarea ediție 
a spartachiadei. Organizarea — 
Inceptnd din acest an — a con
cursurilor copulare de schi, ca
re vor preceda primele întreceri 

' din cadrul etapei ce colectiv a 
I snartachicdei sindicale este me

nită să asigure. în primul rînd, 
I continuity tea în practicarea 

schiului tuturor celor care au 
Îndrăgit acest siport. Concursu
rile populare de schi trebuie 
să devină un puternic mijloc dc 
stimulare și dezvoltare a inte
resului maselor de oamenii ai 
muncii pentru schi, un puternic 
mijloc pentru descoperirea de 
noi elemente talentate și, în a- 
celași timp, tm nimerit prilej 
ocmitru trecerea normelor GMA 
ta SCh'.

Sarcina organizării și bunei 
desfășurări a acestor concursuri 
revine asociațiilor sportive prin 
consiliile regionale sportive și 
prim colectivele sportive. O in
tensă preocupare trebuie să a- 
rate pentru organizarea con
cursurilor pop citare în deosebi 
colectivele sportive și consiliile 
regionale sportive dm regiu
nile muntoase, dm regiunile 
unde zăpada cade din abunden
ță.

In, organizarea concursurilor 
populare de schi, asociațiile pot 
primi un sprijin prețios din par
tea const'jiii’or regionale sindi
cale, precum și din partea oo- 

i mitetelor pentru cultură fizică 
și sport regionale, raionale și 
orășenești, oare ipot să asigure 
o justă repartizare a celor mai 
hune cadre tehnice. Cît priveș
te datele la care pot fi orga
nizate aceste concursuri, e'e pot

reu, foarte greu, ai fi reușit să 
stai de vorbă, în zilele acelea de 

tfîrșit ale vacanței de iarnă, cu 
vreunul dintre profesorii din Arad. 
Și chiar dacă ai fi început să vor
bești, indiferent de subiect, dis
cuția ar fi lunecat, invariabil, 
spre aceleași probleme; îmbunătă
țirea procesului de tnvățămint și 
« disciplinei elevilor. Acest lucru 
nu era de mirare, avînd în vedere 
că respectivele probleme urmau să 
facă obiectul apropiatei consfătuiri 
e. cadrelor didactice din Arad...

< ...Și cum spuneam, acestea e- 
rau principalele preocupări ale fie
cărui profesor, indiferent de specia
litate : limba romînă sau fizico-chi- 
tnice, matematici sau educație fl
eică. Ba, am putea spune că pro
fesorii de educație fizică așteptau 
parcă cu mai multă nerăbdare acest 
eveniment. Cite n-ar fi avut ei de 
tpus, numai despre rolul educației 
fizice în întărirea disciplinei și mă
rirea capacității de învățătură a e- 
levilor (mai ales că, dacă ar fi să 
ie iei după subaprecierea de care 
se „bucurii" sportul din partea pro
fesorilor de alte specialități, s-ar 
părea că acest rol nu le este cunos
cut, sau, în cel mai bun caz, este 
tnult subestimai). Cîte n-ar fi fost de 
tpus despre greutățile, pe care pro

fi stabilite de Tfecare asociație 
tn parte, țmmd'U-se însă cont 
de calendarul intern ai comi
tetelor C.F.S. respective.

Nici durata organizării con
cursurilor populare de schi nu 
este stabilită, ea depinzînri di
rect de condițiile atmosferice, 
care pot permite organizarea li
ner asemenea concursuri.

Firește, comisiile regionale, 
raionale și orășenești de schi 
pot aduce ta rînd ui lor o pre
țioasă contribuție» ta organiza
rea cît mai multor concursuri 
populare de schi, bine pregătite 
din punct de vedere tehnic. Mo. 
bWizarea oamenilor muncii la a- 
ceste concursuri este sarcina 
ce revine colectivelor sportive, 
care trebuie să se ocupe intens 
de înscrierile ta concursuri a 
membrilor de colect'v și a 
membrilor lor de familie. Tot în 
grija colectivelor sportive tre
buie să fie și organizarea con
trolului medioai! al tuturor color 
înscriși.

Probele concursurilor popul tre > 
de schi au fost stabilite pe ca- . 
tegariii de vîrstă. Tinerii între 
14—16 ani se vor întrece pe o | 
distanță de 2 km., cei pînă la 
17 ani pe o distanță de 5 km. 
iar cei de la 17 ani în sus, pe 
o distanța de 10 km. Pentru 
fete, distanțele probelor sînt 
respectiv: 1 km., 2 km. și 5 
km. In plus, în regiunile unde 
condițiile atmosferice sînt priel
nice, se vor organiza probe de 
coborîre, slalom ș: sărituri.

Regulamentul concursurilor 
populare de schi stabilește că 
întocni'rea clasamentului trebuie 
făcută separat pentru băieți și 
separat pentru fete, separat pen
tru fiecare probă.

In numeroase regiuni ale ță
rii zăpada s-a așternut din 
belșug fie pe cîmpiile întinse, 
fie pe dealuri sau pe munți. 
In regiunile Baia Marc, Sucea
va, Timișoara au și început 
pregătirile și chiar întrecerile 

pentru spartadiiada sind cală ta 
6chi. Acestor întreceri trebuie 
să le urmeze, cit mai mu'.te con
cursuri populare de schi cu pri
lejul cărora partfoipanții la pri
ma etapă a spartachiadei sin
dicale să-și poată continua ac
tivitatea tompeti|ior.ală, care le 
va asigura o mar temeinică pre
gătire fizică ș»i, fără îndoială, 
că ii va juta să obțină rezulta
te tot mai valoroase 

„Părerea” tov. Marta Mihalache
fesorii de educație fizică le au în e- 
fectuarea orelor de colectiv sportiv, 
din cauză că nu există o coordonare 
unică în organizarea timpului liber 
al elevilor! Multe ar fi vrut să mai 
spună profesorii de educație fizică 
și despre faptul că, deși se cunosc 
îndatoririle pe care le au ei în ac
tivitatea sportivă obștească, ei sînt 
totuși suprasolicitați în probleme 
care nu au nici o legătură cu specia
litatea lor. Dar, cel mai mare „of, 
pe care ardeau de nerăbdare să-l 
ridice în consfătuire era felul în 
care înțelege să „muncească" meto- 
dologul secțiunii învățămînt din /l- 
rad, iov. Adalbert Biro. Deși în 
sarcinile acestui tovarăș intră di
rect îndrumarea metodică a profeso
rilor de educație fizică, tov. Adal
bert Biro a făcut toate, de cind lu
crează în această funcție, în afară 
de ceea ce ar fi trebuit efectiv să 
facă. Or, lipsa aceasta de îndru
mare metodică nu putea să nu aibe 
influență asupra muncii de educație 
fizică din școlile din Arad.

Și iată că ziua mult așteptatei 
consfătuiri a sosit. Și profesorii de 
educație fizică au ridicat toate aces
te probleme, sub formă de întrebări 
sau discuții, iar răspunsurile primi
te au fost satisfăcătoare: „opinia 

publică" a profesorilor de toate 

NUnic^oASE ÎNTRECERI 
IN REGIUNEA BACĂU

După o rodnică activitate de 
pregătire a Spartachiadei comisii
le raionale de organizare din re
giunea Bacău au trecut de curînd 
Ia mobilizarea comisiilor comuna
le pentru inițierea a cît mai multor 
concursuri. Astfel, în comunele Ce- 
nești, Rîpile, Bogdănești, Brăt>la 
(raionul Tg. Ocna), Agăș, Lucă- 
cești, Brusturoasa și Dărmănești 
(raionul Momești) precum și în 
alte comune diin raioanele Tg. 
Neamț, Bacău și Buhuși au și în
ceput întrecerile dlin cadrul primei 
etape a Spartachiadei satelor. în
trecerile se desfășoară la cele trei 
sporturi prevăzute în regulamen
tul acestei competiții. (schi, șah, 
săniuțe). Majoritatea participanților 
la primele întreceri ale Sparta
chiadei f-au prezentări la concursuri 
cu materiale confecționate prin re
surse locale (schiuri, săniuțe, gar
nituri de șah). Buna organizare a 
acestor întreceri, se datorește în 
primul rînd activiștilor, care n.u 
au precupețit nici un efort pentru 
a asigura succesul deplin al pri
mei etape a Spartachiadei de iar
nă a satelor în regiunea Bacău. 
Printre aceștia trebuie amintiți: 
Alexandru Răfleanu și I. Bostan 
d:n comuna Bogdănești, Ion Pă- 
duraru din comuna Cenești, Dumi
tru Samoelieș dlin comuna Rîpile, 
Ioan Blăgoi din comuna Brătila 
precum și numeroși alți activiști 
sportivi, profesori de educație fi
zică, directori de cămine culturale 
etc.

Odată cu primele întreceri a în
ceput și munca pentru folosirea 
întrecerilor Spartachiadei drept un 
nimerit prilej de trecere a norme
lor GMA.

DUMITRU DUMITRU 
activist al consiliului spor
tiv regional Recolta Racău 

SUCCESE DIN CELE MAI FRU
MOASE IN REGIUNEA PITEȘTI

In raioanele și comunele regiu
nii Pitești. Spartachiada de iarnă

Fără reguLamefiSte?
încă de cu toamnă. Sec'ia C.F.S. 

a Consiliului Central al Sindicate
lor începuse să pregătească regula
mente Spartachiadei sindicate la 
schi. Asociațiile sportive au primit 
acest regulament pentru a-i da o 
formă definitivă, adaptîndu-1 la 
Specificul lor. Rămînea doar să 
cadă zăpada pentru ca întrecerile 
să poată începe...

Dar... Intr-o recentă vizită făcu
tă la Arad am întrebat, dacă au 
Început pregătirile pentru Sparta- 
chtada sindicală la schi (de între
ceri nu putea fi încă vorba, pentru 
că zăpada întîrzia să cadă). „Spar
tachiada sindicală? au întrebat oa
menii uimiți. Poate, Spartachiada 
satelor vreți să spuneți că... despre 
o Spartachiada sindicală 1a schi 
nici n-am auzit!

Nici în Arad, nici în Inert mă 
rig, în nichm colectiv sportiv din 
regiune nu sosiseră încă regula
mentele, pe care asociațiile le 
aveau gata încă Înainte de 1 ia
nuarie. Cum cred consîlii’e centra
le ale asociațiilor că se va putea 
organiza actuala ediție a Sparta
chiadei de schi fără regulamente?—o—

specialitățile și a activiștilor sec
țiunii învățămînt devenise favora
bilă sportului.

Cind, deodată, ia cuvîntul tov. 
Marta Mihalache, profesoară de e- 
ducație fizică la liceul de băieți. Și, 
contrar tuturor așteptărilor, îndrep
tățite de studiile de specialitate pe 
care tovarășa le are, ea s-a apu

cat să „demonstreze" că: „educa
ția fizică îi îndepărtează pe elevi 
de la învățătură", că „profesorii de 
educație fizică trag de elevi, pentru 
a-și putea realiza sarcini'e și prin 
aceasta îi îndepărtează de la pro
blemele legate de învățătură", că 

„este adevărat că tov. metodist 
Biro n-a făcut nimic pentru' înde
plinirea sarcinilor sale, dar, ori
cum, omul trebuie înțeles, ajutat șl 
nicidecum criticai (I)" etc. etc.

Fără a fi de acord cu cei care 
susțin că profesoara de educație 
fizică Marta Mihalache ar fi 
vrui să „intre in grațiile" sec

țiunii de învățămînt prin aceste a- 
firmații, noi credem totuși că ati
tudinea luată în consfătuire consti
tuie cel puțin o greșală, cu atît mai 
regretabilă cu cit a fost comisă 'în 
fața sutelor de profesori de alte 
specialitățt, care nici așa nu arătau 
prea multă dragoste față </> sport.

V. ĂRNAUTU 

a satelor « început pn.n organiza
rea primelor întreceri ta șah. Tre
buie evidențiată în mod deosebit 
activitatea de pregătire a Sparta
chiadei, desfășurată în multe din 
satele regiunii Pitești. Astfel, în 
centrul de raion Muscel au fost 
pregătite. 1a toate disciplinele pre
văzute în regulament un mare nu
măr de sportivi care vor vizita 
săptămânal colectivele sportive să
tești. In acest raion s-a deschis de 
asemenea, un centru de inițiere și 
pregătire la schi organizat în co
muna Dîmbovicioara. Acest centru 
a fost înzestrat cu peste 40 perechi 
de schiuri și alte materiale spor
tive. Numeroase au fost și imitati
vele tinerilor din raionul Loviștea. 
Tinerii țărani din comuna Greb- 
lești — de pildă — și-au confec
ționat 30 perechi schiuri populare, 
cei din comuna Boișoara 20 de pe
rechi, iar cei din comuna Dtogești, 
în afara unui însemnat număr die 
schiuri populare au confecționat 
din resurse locale 10 garnituri de 
șah. In dorința de a sprijini Spar
tachiada de iarnă a satelor, mun
citorii de la I.P.E.I.L. Brezoiu vor 
pune la dispoziția țăranilor mun
citori participanți la întrecerile 
Spartachiadei 300 perechi de schi
uri confecționate din resurse locale.

In raionul R. Vîlcea .pregătiri
le pentru Spartachiada de iarnă 
la șah au fost de mult terminate 
și în momentul de față peste 650 
tineri țărani muncitori participă la 
primele întreceri. Celle mai frumoa
se rezultate le-au obținut, pînă a- 
cum, comunele Păușești-Măglaj, 
Dragomirești și Prodiăncști. Tot îrr 
aceste comune au fost organizate 
și concursuri preliminare la schi.

De un deosebit succes s-au bucu
rat și primele întreceri de săniuțe 
organizate în raionul Curtea de Ar
geș, la startul cărora s-au prezen
tat aproape 200 tineri, cu săniuțe 
confecționate de ei.

Asistența medicală in Spat tschiada de iarnă a satelor
Rețeaua sanitară are importante 

sarcini în buna desfășurare și de
plina reușită a Spartachiadei de 
iarnă a satelor. Obiectivele sale 
principale, conform dispozițiunilor 
Ministerului Sănătății, în legătură 
cu această problemă, sînt urmă
toarele:

— Ocrotirea sănătății participan
ților prin asigurarea controlului și 
asistenței medicale a acestora.

— Asigurarea îndrumării medi
cale a desfășurării activității spor
tive, prin stabilirea indicațiilor pe 
probe sportive, în raport cu sexul, 
vîrsta și gradul de antrenament al 
participanților, conform ^normelor 
prevăzute de regulamentul compe
tiției.

— Educarea sanitară a maselor 
de participanți, în vederea popu
larizării activității de cultură fi
zică și sport ca factor de întărire 
și călire a organismului și dc apă
rare a sănătății.

— Urmărirea și înregisti area 
observațiunilor științifice, în legă
tură cu morbiditatea tineretului 
participant, cu traumatismele și 
cauzele lor; trebuie întreprinse și 
cercetări morfo-funcționale asupra 
participanților, legate de condi- 
țiunile care au inf'u-n’at perfor
manța sportivă-

Aceste obiective vor fi realizate 
printr-un plan de acțiune pe etape, 
aplicat sub îndrumarea și contro
lul direct al secțiunii regionale a 
sănătății, în modul următor:

— Controlul medical al partici
panților se va face înainte de e- 
tapa I-a • pe comună.

— Participarfții selecționați pen
tru etapa 3-a (pe raion) vor re
peta în mod obligatoriu controlul 
medical, înainte de etapă. Exami
nările medicale se vor face la ni
velul circumscripției sanitare res
pective, iar pentru eventualele exa
mene suplimentare, sau precizări 
de diagnostic, participants vor fi 
îndrumați la cea mai apropiată 
unitate spitalicească.

Examenul medical pentru starea 
de sănătate, de dezvoltare fizică 
și al gradului de adaptare la e- 
fort, va cuprinde:

1) Anameza mediee-sportivă 
(antecedente personale și familia
re, activitatea sportivă depusă pînă 
în pr* ent, regi 1 de muncă an
trenament și odilmă, alimentai ie

In ra.on.il. „ au fost
angrenați în aceasta competiția 
peste 2000 tineri, în raionul Pi
tești s-au înscris ia șah 637 parti
cipanți, la săniuțe 759 și La schi 
458. Pentru buna pregătire a par
ticipanților s-au evidențiat în mod 
deosebit profesorii de educație fi
zică Alexandrina Costea, din co
muna Bascov, Maria Resteanu din 
comuna Merișani, Ion Săraci din 
comuna Dobrogostea și Ion Mart
in din comuna Tuțulești. In regiu
nea Pitești sînt însă și unele co
mune în care, deși există colecti
ve sportive puternice, Spartachiada 
de iarnă a satelor a fost pînă aemn a- 
proape în întregime -uitată. Astfel, 
în comur.e ca : Albota, Colibaș, 
Hințești și Zămești, au fost luate 
unele inițiative, dar acestea an 
fost părăsite curînd.

Grigore Vărabiescu 
corespondent

PRIMELE CONCURSURI 
DIN REGIUNEA BAIA MARE

Un puternic avînt au cunoscut, 
în ultima vreme, pregătirile pen
tru Spartachiada de iarnă a sate
lor în regiunea Baia Mare. Pînă în 
prezent, au fost constituite toate 
comisilile raionale și comunale, s-a 
făcut o intensă popularizare a a- 
cestei competiții, au fost confec
ționate numeroase materiale spor
tive și, cu cîteva zile în urmă, au 
început și întrecerile din cadrul 
primei etape. Au fost organizate 
concursuri de schi, șah și săniu
țe în raionul Sighet. Organizarea 
concursurilor a fost intens spriji
nită de profesorii de educație fizi
că din centrul de raion. Și in ce
lelalte raioane din regiunea Baia 
Mare tinerii de la sate se avintă 
cu entuziasm pe pîrtiile de schi și 
săniuș sau participă în număr tot 
mai mare ta întrecerile de șah.

(de la subredaciia n oastră)

etc. raportate la ramura <ie sport 
principală pe care o practică sau 
la cea care s-a înscris în con
curs).

2) Examenul olinic general care 
va insista asupra controlului apa
ratului respirator, cardio-vascuiar 
și locomotor, cit și asupra gradu
lui de dezvoltare fizică generală.

Participanții vor fi împărțiți în 
două grupe medicale: în prima 
cei sănătoși, cu dezvoltarea fizică 
bună sau medie, antrenați sau re
lativ antrenați și care se conside
ră admiși la vizita medicală. In 
grupa a doua (respinși) intră cei 
ce prezintă turburări însemnate în 
starea de sănătate sau dezvoltare 
fizică, precum și confecții sau cei 
suspecți de boli transmisibile. Pen
tru șah vor fi respinși numai cei 
care prezintă t.b.c. evolutiv, grave 
tulburări ale sistemului nervos sau 
cei suspecți de boii contagioase.

Planificarea participanților la vi
zita medicală se va face de către 
comisiile comunale de organizare a 
Spartachiadei, în colaborare cu 
medicul de circumscripție. Vizele 
medicale vor îi aplicate pentru eta
pa I-a pe fiecare tabel colectiv, iar 
pentru etapa 3-a, individual, pe 
carnetele de membru al colectivului 
sportiv.

Participanții nu vor putea lua 
parte la competiții, fără a face în 
prealabil vizita medicală, iar acti
viștii sportivi vor trebui să prezin
te organelor de control dovada 
efectuării examenului medical. Asis
tența medicală pentru acordarea 
primului ajutor în caz de accident 
sau îmbolnăvire pe teren va fi asi
gurată prin rotație, de cadrefe me- 
dico-sanitare ale rețelei curativo- 
profilactice. Se va da toată atenția 
condițiilor igienice de desfășurare 
a activității la bazele sportive, 
igienii echipamentului și respectării 
normelor igienice în cazarea, odih
na și alimentația participanților 
Educația sanitară se va face prin 
muncitorii sanitari, care au datoria 
să devină factori activi în munca 
de popularizare a sportului. Obser
vațiile științifice făcute cu acest 
prilej se vor centraliza pe raioane 
și regiuni și vor fi înaintate Minis
terului Sănătății înaintea datei fi
xate pentru finala pe țară a Spar- 

! tachiadei de iarnă a sate'or.
Dr. N. ȘT1RBU



Cum reflectă gazetele de uzină activitatea sportivă 
din •adrul întreprinderilor Pin adivilaîea comisiilor centrale

Este cunoscut faptul că o serie de 
mari întreprinderi din țara noastră 
au publicații periodice proprii, în 
care sint oglindite probleme de 
producție, metode noi de muncă, re
alizări deosebite, propuneri de îm
bunătățire a muncii precum și pro
bleme ale activității culturale, spor
tive și altele.

Am cercetai colecțiile mai -multor 
gazele de uzină din București și am 
putut constata că, în general, acti
vitatea sportivă desfășurată in res- 
p.c .cle întreprinderi este mulțu
mitor redată în paginile acestor 
gazete de uzină. Despre gazetele 
„Viața uzinei" (organ al comitetu
lui de partid, al comitetului de între
prindere și al direcțiilor uzinelor 
„23 August" și „Republica") și 
,,Confecția" (organ al comitetului de 
partid, al comitetului de întreprin
dere și al direcțiunii fabricii de con
fecții „Ch- Gheorghiu-Dej“) pu
tem spune că acordă problemei cul
turii fizice și sportului importanța 
cuvenită

rwourraiq dw toate tMEILf,

WWaUzingl
Am întUnit In rubrica „Cultură 

fizică și sport”, care nu lipsește a- 
proape din nici un număr al gaze
tei „Viața uzinei”, nu numai infor
mații privind activitatea echipelor 
de fotbal, handbal, volei și altele în 
campionatele raional, orășenesc sau 
regional, dar și materialele de 
popularizare a Spartachiadei sindi
cale. a concursurilor populare s: u de 
mobilizare la crosuri și ta concur
surile pentru trecerea normelor
G.M.A

Nu odată. „Viața uzinei11 a publi
cat articole în care sint dezbătute 
diferite probleme legate de organi
zarea activității sportive („Organi
zațiile UT..M trebuie să se preo
cupe de complexul G.M.A.*), pro
bleme de educare a sportivilor 
(.Să combatem îngîmfarea și vede
tismul”). prezentări de sportivi 
fruntași în muncă (de exemplu, por
tarul echipei de handbal G. Sohaciu 
care este fruntaș în întrecerea so
cialist ă).

Se publică, ăe asemenea, note 
critice ca acelea referitoare la slă
birea activității colectivului sportiv 
și a muncii de agitație și propagan
dă in cercurile sportive. Foarte ni
merită este angrenarea muncitori

o
A cincea ediție a

Pentru cinstirea memoriei ero.lor 
ceferiști căzuți în luptele din februa
rie 1933, consiliul central al asocia
ției Locomotiva a inițiat „Cupa 16 
Februarie” care, desfășurindu-se an 
de an începînd din 1951 și pînă as
tăzi, a devenit tradițională ta miș
carea sportivă din {ara noastră.

Anul acesta ne găsim la a V-a 
ediție a „Cupei 16 Februarie” și 
sipre deosebire de edițiile anterioa
re, aceste întreceri sportive orga
nizate la 12 ramuri de sport nu vor 
mai avea loc mimai ta București, 
ci și în restul țării. In afară de con
cursurile de atletism, auto-moto, 
baschet, ciclism, gimnastică, lupte, 
natație, popice, schi, șah, tir și vo
lei la care participă echipele ți 
sportivii fruntași ai țării, ta pro
gramul competiției mai stat cu
prinse și o serie de concursuri de 
casă ale colectivelor Locomotiva.

Programul „Cupei 16 februarie" 
are următoarea înfățișare:

ATLETISM: Vor fi organizate
concursuri numai de sală și numai 
la probele prevăzute în regulamen
tul competiției. Datele: 5 și 6 fe
bruarie — probele desfășurîndu-se, 
in ordinea prevăzută de regula
ment. In orașul București, con
cursul va avea loc în sala Flo- 
reasca, cu participarea selecționate
lor asociațiilor invitate.

AUTO-MOTO: Va avea loc un 
concurs de regularitate la data de 
13 februarie cu participarea echi
pelor înscrise. Fiecare echiipă va 
fi alcătuită din cite trei alergă
tori. Pentru București întrecerea va 
avea loc pe distanța București-Gă- 
ești-București (140 km.),

BASCHET: La 16, 20, 23, 27 și 
30 ianuarie vor fi organizate me
ciuri masculine și feminine, cu par
ticiparea echipelor invitate. La 
București, meciurile vor fi organi
zate ta sala Gtalești.

CICLISM: Se organizează un 
ciclo-cros la 13 februarie, pentru 
bărbați și separat pentru temei.

GIMNASTICA: Va avea Ioc un 
concurs pe echipe băieți și fete la 

lor din uzină în dezbaterea unor 
probleme, care se bucură de un in
teres mai larg (cazul echipei de 
fotbal a cărei slabă comportare es
te analizată de lăcătușul Petre 
Sîrbu de la uzinele „23 August”).
■ Imbinînd informațiile cu materia
lele sau notele critice, în care se dis
cută diferite probleme și se fac pro
puneri concrete pentru înlăturarea 
lipsurilor, conducerea gazetei „Via
ța uzinei" și colectivul care se ocu
pă de rubrica „Cultură fizică și 
sport" dovedesc o justă orientare și 
totodată contribuie la dezvoltarea 
activității sportive în aceste două 
uzini

PCOI.rTARI OIN TOATE TABllB UNIȚI VAf

HFECTIH
Organ «l Comtieiulul de partid, dl Comitetului de «lire prindere 

ți al Direcțiunii F. G .Gh. Gheorghiu Dej"

Gazeta fabricii de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej", consacră de ase
menea un spațiu însemnat activi
tății sportive din întreprindere, folo
sind totodată diferite genuri de ma- 

I teriale. Găsim chiar într-unul din nu- 
merile gazetei o poezie satirică în 
care se vorbește printre alte’e și 
de importanța muncii de propa
gandă și agitație care urmărește ca 
„Orice om atras să fie / Spre-a 
sportului bucurie".

Se află în paginile gazetei „Con
fecția" felurite materiale ; unele cu 
caracter mobilizatoric pentru cam
pionatele de cros sau Spartachiada 
sindicală, altele care înfățișează ac
tivitatea secțiilor pe ramură de 
sport („Din activitatea șahiștilor”, 
„Pregătirea echipei feminine de 
handbal", etc.). Se discută, de a- 
semenea, probleme ca: amenaja
rea unui teren sportiv propriu, im
portanța analizei insucceselor, se 
prezintă sportivi fruntași (macstra 
sportului Silvia losif) dar, se pu
blică foarte puține materiale referi
toare la activitatea convențională, 
in cadrul întreprinderii sau in a- 
fara ei

Ne-am ocupai de aceste două ga
zete de uzină tocmai pentru că a- 
rătînd felul in care tratează ele ac
tivitatea sportivă am putut da in 
același timp o indicație folositoare 
și altor colective redacționale, pen
tru ca acestea să cuprindă toate 
aspectele problemei sportului și să 
le dezbată in forme cit mai variate, 
cu o eficacitate cit mai mare.

S. BONIFACIU

„Cupei 16 Februarie'*
12 și 13 februarie . La București, 
concursul va avea loc în sala Pro
gresul F.B.

LUPTE: Concursul! va fi pe echi
pe la data de 6 și 13 februarie. In 

ț orașul București, concursul va fi 
organizat ta sala Gtalești.

NATAȚIE: Se organizează con
cursuri Ia bazinele acoperite din 
București și Cluj cu participarea 
echipelor de asociații invitate. Con
cursurile vor avea loc la 5 și 6 fe
bruarie.

POPICE: Vor fi organizate con
cursuri pe echipe la Iași, Constan
ța. București, Ploești, Craiova, Ti
mișoara, Arad, Cluj, Orașul Stalin, 
Sibiu și Dorohoi. întrecerile vor 
avea loc între 6 și 10 februarie.

SCHI: La 5 și 6 februarie, la 
Predeal, va avea loc un concurs 
între selecționatele de asociații. 
Intre 15 ianuarie și 16 februarie 
vor fi organizate în toate orașele 
unde va fi zăpadă, concursuri pen
tru trecerea normelor G.M.A. la 
schi.

ȘAH: Intre 15 ianuarie și 15 fe
bruarie, ta orașele Iași, Galați, 
Constanța, Ploești, Brăila, Bacău, 
București, Pitești, Craiova, Timi
șoara, Arad, Oradea, Satu Mare, 
Cluj, Tg. Mureș, Orașul Stalin și 
Sibiu, vor fi organizate concursuri 
pe echipe cu participarea echipelor 
invitate.

TIR: Ea 12 și 13 februarie se or
ganizează ta București, la poligo
nul Dinamo, un concurs de armă 
liberă 3x20 și un concurs armă 

■ sport 3x20 cu participarea selecțio
natelor de asociații. La aceeași 
dată, ta orașele Iași, Galați, Doro
hoi, Timișoara, Arad, Oradea, Cluj, 
Sibiu, Craiova, Orașul Stalin se 
organizează un concurs de armă 
sport 3x20 cu participarea echipe
lor invitate diin localitate.

VOLEI: In București, ta sala 
Giulești, va avea loc un concurs 
pe echipe băieți și fete, cu partici
parea selecționatelor de asociații. 
Mectarîle vor avea loc la 30 ia
nuarie și 3, 6, 10 și 16 februarie.

Conferința
In zillele de 14, 15 și 16 ianua

rie, ta sala de ședințe a Comiite- 
ului pentru Cultură Fizică și 
Sport, s-au desfășurat lucrările ce
lei de a IV-a conferințe a comi
siei centrale a atletism. Confe
rința a fost condusă de președin
tele comisiei centrale de atletism, 
prof, universitar Marea Mânescu.

i Pe primul punct la de zi
[ a fost prezentarea raportului de 
i activitate pe anul 1954 Raportul 
J a fost prezentat de tovarășul Horia 
. Chirteș, vice președinte at Comi

siei Centrale. Raportorul a trecut 
îtr revistă și a analizat multiplele 
aspecte ale activității atletismului, 
subliniind succesele înregistrate în 
anul 1954, atît în ceea ce privește 
caracterul său de masă, cît și va
loroasele recorduri și victorii rea
lizate de atleții fruntași Cu acest 
prilej au fost evidențiate realiză
rile dfa munca antrenorilor și a- 
tleților, sprijinul pe care asocia
țiile, colectivele sportive, comite

tele C.F.S. și comisiile de atle
tism, l-au dat atletismului în anul 
care a trecut. Raportul a scos în 
evidență lipsurile care mai există 
încă ta atletismul nostru, arătind 
îndeosebi faptul că atletismului 
din țara noastră nu i-a fost as;- 
gurată încă o temeinică bază de 
masă, că nu toate asociațiile și 
colectivele lor sportive acordă a- 
terrțra cuvenită dezvoltării acestui 
sport, că avem tacă un număr re
dus de atleți de categorie med e, 
că ta munca antrenorilor și a a- 
tleților există unele slăbiciuni și 
că nici oamenii de știință nu au 
adus o contribuție eficientă la pro
gresul atletismului nostru. De ‘a- 
semenea. s-a arătat că bazele 
sportive existente sint rău gospo
dărite de colective și că multe 
dintre ele se prezintă astăzi în- 
tr-o stare destul de proastă.

Realizările și lipsurile în activi
tatea atletică din anul 1954, au 
oglindit de fapt însăși activitatea 
comisiei centrale, a subcomisiilor 
sale, a comisiilor regionale și oră
șenești de atletism, a asociații 
lor și colectivelor lor sportive ca 
și sprijinul primit din partea co
mitetului pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri. Din analiza activității 
atletice desfășurată în cursul anu
lui 1954, s-a putut constata că a- 
tletismul a făcut un însemnat pas 
înainte pe liota dezvoltării sale, 
ta ceea ce privește lărgirea bazei 
sale de masă sî ridicarea măiestri
ei sportive. Față de nevoile actu
ale și în lumtaa perspect’velor a- 
nului 1955 și mai cu seamă ale a- 
milui 1956. care au ca obiectiv fi
nal Olimpiada de la Melbourne, 
rezultatele activității atletismului 
nostru stat încă în totaitatea ier 
nesatisfăcătoare. Condițiile mereu 
mai bune, care se crează atletis- 
"rlui în țara noastră, colective* 
de antrenori pricepuți care a fost 
închegat, conștiința mereu cres- 
cîndă a atleților noștri, le impune

In zilele de 14, 15 și _ 16
ianuarie s-au ținut lucrările 
Conferinței Comisiei centrale de 
box. In cadrul acestor lucrări, 
au fost prezentate raportul de 
activitate al Comisiei centrale 

de box, precum și referatele 
colegiului de arbitri și antre
nori. Totodată a fost expus, ți pla
nul de activitate pe anul ta curs. 
Particlpanțn la aceste lucrări au 
putut asculta și rapoartele de ac
tivitate ale asociațiilor Locomotiva 
și Progresul.

Discuțiile purtate după fiecare 
raport au fost foarte folositoare, 
ele scoțind in evidență unele lip
suri care frînează dezvoltarea bo
xului ta țara noastră. Foarte u- 
tile au fost de asemenea, discu
țiile purtate pe marginea referatu
lui prezentat de antrenorul de stat, 
Ion Popa, asupra activității antre
norilor.

Problemele cele mai însemnate 
care trebuie rezolvate ta momen
tul de față stat de natură orga
nizatorică și tehnică. Multe co
lective sportive nu dau importanța 
care se cuvine acestei discipline. 
Stat și unele împrejurări, în care 
boxerii nu primesc sprijin din par

Comisiei Centrale
un important salt valoric pentru 
anul ta curs.

In continuare, au prezentat ra
poarte de activitate reprezentanții 
comisiilor regionale de atletism : 
dr. Ramonțearru (Cluj), G. Adu- 
nktresei (Iași) și Lad Kiss (O- 
radea). Din aceste rapoarte a reie
șit felul în care și-au dus activi
tatea aceste comisii, și deci con
tribuția pe care au adus-o ele la 
dezvoltarea atletismului în regiu
nile respective. Dacă activitatea 
din regiunile Cluj și Oradea a 
fost destul de bună, ta schimb 
s-a putut constata că la Iași a- 
ceastă activitate a fost cu totul 
insuficientă.

La discuțiile, care s-au dus pe 
[ marginea acestor rapoarte, au 

luat parte un număr destul de ma
re de tovarăși, care au arătat u- 
nele realizări, greutăți și lipsuri 
caTe nu au fost suficient de adta- 
cite în rapoarte. Printre alții, au 

I luat cuvîntu!: Aurel Sto'an, pre- 
I ședințele asociației Știința, care a 

arătat că dezvoltarea atletismului 
in școli și universități este insu
ficientă. că Ministerul Invățămta- 
tului și C C F S nu au privit cu 
toată atențiar această problemă. 
Nici asociația Știința, n-a acordat 
toată importanța formei de masă 
a atletismului mulțumindu-se să 
mobilizeze concurenți pentru dife
rite competiții, pe care, mai apoi, 
nu a reușit să-i angreneze ca 
membri în colectivele ei; Gh. Teo- 
dorescu (Timișoara) a arătat că 
activitatea comisiei regionale res
pective nu a fost suficient de sprî1- 
îinită de tehnicienii d:n localitate. 
De asemenea, el a arătat că con
siliul sindical regional nu ajută 
temeinic dezvoltarea atletismului 
ta rtadurile elemenMor muncito
rești ; prof. lortescu-Crum (Craio
va) a arătat că în locaFtatea sa 
nu există decît o singură bază 
sportivă și aceea prost întreținută 
(Locomotiva). Colectivele din a- 
ceastă localitate nu se ocupă de 
atletism, ci numai de fothal; Du
mitru Osîac (Asoc. Locomotiva) a 
cerut ca acele asociații care nu 
sprijină atletismul, să fie trase la 
răspundere și de asemenea cere 
ca * antrenorii să fie mai mult 
sprijiniți, în aplicarea creatoare a 
experienței sovieFce; Ferdinand 
Moscovici (Baia Mare) a sezisat 
că repartizarea profesorilor de e- 
ducație fizică, cu spectaF zarea a- 
tletism. se face în mod defectuos. 
Ion Moina (Cluj) a arătat că este 
btae ca Minis’erul Invățămlntulul 
să organizeze ta fiecare localitate 
competiții școlare pe echipe, în tot 
cursul anuM. De asemenea, consi
deră că ta realiza—a noilor norme 
'hg clasificare un aport deosebit 
pot aduce antrenorii; Ernest La
kota (Reșița) a arătat sâtuația 
grea a atletismului din Reșița, ca
re nu are încă la dispoziț'e un 

LUCRĂRILE CONFERINȚEI COMISIEI CENTRALE DE BOX
tea instituțiilor unde activează (Ex. 
D. Prunoiu, Craiova, etc). Lipsu
rile provin și din faptul că nu a 
existat o legătură bine sudată în
tre comisiile de box din țară și 
comisia centrală. Numeroși vorbi
tori ca A. Weintraub, dr. Rozen- 
thal (Cluj), Mișcoviei (Iași), Lu
cian Popescu, Mihelfy (Oradea), 
Radulescu (Bacău), Gh. Preda, Mar
cu Spakow, I. Doculescu, etc, au 
ridicat probleme juste, care trebuie 
să fie rezolvate ta viitor. De ase
menea, Gh. Fiat și Eustațiu Măr
gărit au împărtășit celor de față 
metode din experiența lor de spor
tivi, dînd sugestii pentru îmbună
tățirea nivelului tehnic al boxeri
lor noștri. Cea mai importantă 
sarcină ce stă în fața Comisiei cen
trale de box este legătura cu te
renul. Un mai bun control al mun
cii de teren, precum și numirea 
unor antrenori corespunzători, va 
ajuta la dezvoltarea pe baze să
nătoase a boxului, creînd acea pe
pinieră de tineret, de care simte 
nevoie boxul nostru Pentru aceas
ta. e necesară o colaborare mai 
strînsă cu C.C.S., cu consiliile cen
trale ale asociațiilor. Trebuie, de

de atletism
stadion, utilat, cît de simplu; Du- 
mitrache (Asoc. Flacăra) a arătat 
că asociația s$ nu are decît un 
singur antrenor și a cerut antre
nori pentru unele centre din pro
vincie ; Alexandru Stoenescu (Di
namo) a propus ca antrenorii cali
ficați să fie obligați să execute a- 
nual lucrări științifice; Al. Smo- 
leanu (Constanța) a chemat la în
trecere comiuiii'.e regional" de atle
tism din întreaga țară.

Profesorul Eugen Bran, respon
sabilul colegiului de antrenori, a 
prezentat în continuare un referat 
deosebit de interesant cu tema: 
„Sarcinile și exercițiile în antrena
mentul cu eforturi mari”. Expune
rea sa a fost completată die o se
rie de filme de atletism.

In ultima zi a corriermței, în ur
ma propunerilor făcute a fost a- 
leasă nou.a Comis'e Centrală de 
atletism, pe anul 1955. Ea are ur
mătoarea compunere • Manea Mă- 
nescu-președtate. Avram Siller
stern, Horia Chirteș, Cornel Vlad, 
prof. Eugen Bran Ion Paraschi- 
vescu, Nicolae Gurău, Vadin Aro- 
nva.nu, Marius Marcu. George 
Băleanu, Romro Vilara, Alșo Ba- 
laj, Traian Șerbănescu, Ion De- 
deogiu. dr. Angela Lăzărescu, 
prof. Ileana Medrea, Ion Ion eseu 
(acești tovarăși au fost aleși ca 
membri ai biroului comisiei cen
trale), Ion Moina, Iorr Arnăuitu, 
Cornel Iosof (Cluj), prof. Cor
nel Iovănescu, Gh. Teodorescu 
(Timișoara), Irma Kiss, Lad. 
Kiss, Ion Staharovschi (Oradea), 
Ion Ciotea (Galați), Irina Taco- 
rian, Vintilă Cristescu (Orașul 
Stalin), Avram Corvin, Emil Po- 
stelnrcescu (Ploești), Cornel Ghe- 
ție (Pitești). Coloman Nemeș (A- 
rad), Alex. Smoleanu '(Constan
ta), Ion Buzdugan (Tg. M"reș). 
Comei Barbu (Hunedoara) F,,rren 
Stăniciu (Iași), M. Stahta (Cra
iova). Mihai Sprinceană (S—ea- 
va),' Ferdinand Moscovici (Baia 
Mare), Emest Lokota (o<,Q:ta), 
Anton Netolinschi, Zeno D’-ago- 
mta, Dumitru Constantin. Petre 
Zîmbreșteanu, Ion Soter. Claudia 
Dumitrescu, Ion Opriș. Barveh E- 
lias, Zaharia Ignișca și G. Rvdan 
(București).

Planul de activitate al comisiei 
centrale pe anul 1955 a fost expus 
die tovarășul A. Silberstein. A luat 
apoi cuvîrrtul tovarășul Mar
cel Vlaicu, vice-președinte al Co
mitetului pentru Cultură Fizică și 
Speri, care a arătat problemele deo
sebit de importante care stau în 
fața noii comisii centrale de atle
tism. In încheiere a luat cuvîntul 
Iov. Manea Mănescu care a cerut 
tot sprijinul celor prezenți, pen
tru ridicarea atletismului nostru 
la o valoare și mai înaltă.

asemenea lărgită organizarea de 
competiții locale, de mase, Intre 
boxeri de aceeași valoare. Antreno
rii trebuie să-și îndrepte privirile 
spre sate, ajutînd dezvoltarea a- 
cestuî sport și aci. Crearea cate
goriilor A și B de box, hotărîtă 
pentru acest an, va avea o contri
buție însemnată ta acțiunea-de dez
voltare a sportului cu mănuși. Ar
bitrilor și antrenorilor le revin 
sarcini serioase. Ei trebuie să de
pună toate eforturile pentru a-și 
mări bagajul de cunoștințe.

Trăgtad concluziile, tov. Ion 
Vaida, vicepreședinte al Comitetu
lui pentru Cultură Fizică și Sport, 
a arătat că lucrările conferinței au 
fost deosebit de rodnice, ele ară- 
tînd calea pe care trebuie s-o ur
meze boxul nostru de acum înain
te pentru a realiza noi și valoroa
se succese.

La sfîrșitul conferinței a fost a- 
les Biroul Comisiei centrale da 
box compus din următorii tova
răși : Petre Costache, Ion Vaida, 
Solo Rigler. Aure] Filip, N. Sornea, 
M. Popescu, I. Doculescu, M. Ghi- 
nescu, T. Popescu, Gr. Lăzărereu, 
Gh. Roman, M. Godeanu, D Be- 
jan, St. Năsțase și M Radulescu.



SPORTIVA DIN REPUBLICA POPULARA ROM INA
Sporturi

CA'AC-CAKOE*

MAEȘTRI

A. Să cucerească 3 titluri de 
campion al R.P.R. plus una d n 
următoarele victorii internaționale:

a. 3 victorii de concursuri bila
terale internaționale.

b. Locul I—III în concursuri in
ternaționale la care au luat parte 
minimum 6 țări.

B. Să ocupe locul I—Iii la Cam
pionatele Mondiale sau la Olim
piadă, sau

C. Să realizeze timpurile notate 
mai jos în concursuri organizate 
sau controlate de C.C.F.S./C.M. pe 
pista de la Snagov. în conditiuni 
de calm plat:

BĂIEȚI

K _ 1 _ 500 - 2’05” 
K — 1 — 1000 —4’18” 
K — 2 — 500 - 1’56” 
K r— 2 — 1000 — 3’56” 
K - 4 - 1000 -3’29” 
C — 1 — 1000 — 5’07” 
C — 2 — 1000 — 4’47”

FETE

K — 1 — 500 — 2’25” 
K — 2 — 500 — 2’13”

CATEGORIA l-a
Să fi făcut parte dintr-un echipaj 

care să fi obținut odată locul I sau 
de 2 ori locul II în 2 ani la Cam
pionatele Republicane sau să fi 
făcut parte din echipa R.P.R. în 
cadrul unui concurs internațional.

CATEGORIA Il-a

Să fi făcut parte dintr-un echipaj 
clasat în primele 50% din locuri, 
la o competiție de cel puțin im
portanța concursurilor orășenești. 
Dacă numărul participanților este ‘ 
fără soț, rotunjirea se face în mi
nus.

CATEGORIA IlI-a

Să fi făcut parte dintr-un echipaj 
care a participat'de 3 ori la o 
competiție de cel puțin impor
tanța concursurilor orășenești, ter- 
minînd parcursul.

JUNIORI
Să fi făcut parte dintr-un echipaj 

care a participat la 3 concursuri 
rezervat juniorilor terminînd par
cursul.

Canotaj academic 
MAEȘTRI

Să cucerească 3 titluri de cam
pioni R.P.R., plus una din urmă
toarele victorii internaționale.

a. 3 victorii la concursuri bila
terale internaționale.

b. Locul I—III la concursuri in
ternaționale la care au participat 
minimum 5 țări sau

să ocupe locul I—III la Campio
natele Europene masculine sau O- 
limpiadă sau locul I—II la Cam
pionatele Europene feminine, sau

să realizeze timpurile notate mai 
jos, în concursuri organizate sau 
controlate de C.C.F.S./C.M.. pe 
pista de la Snagov în conditiuni 
de calm plat.

BĂIEȚI
S — 1 — 7’35”
S — 2 — 6’52”
S — 2 r. — 7’20”

nautice
S — 2+1 — 7’50" 
S — 4 — 6’40”
S — 44-1 — 6’50” 
S — 84-1 — 6’10”

FETE •

S - 1 - 4’00’
S — 2 — 3’45”
S — 44-lv— 3’38” 
S — 44-lr— 3’43” 
S — 84-1 — 3’22”

CATEGORIA l-a

Să fi făcut parte dintr-un echipa; 
care să fi obținut odată locul I sau 
de 2 ori locul II în 2 ani la cam
pionatele republicane.

Să fi făcut parte din echipa 
R.P.R. în cadrul unui concurs in
ternațional.

CATEGORIA Il-a

Să fi făcut parte dintr-un 
echipaj în primele 50% din locuri 
din proba respectivă la competiții 
de cel puțin importanța concursu
rilor orășenești. Dacă numărul par
ticipanților este un număr fără soț, 
rotunjirea se face în minus.

CATEGORIA IlI-a

Să fi făcut parte dintr-un echipaj 
care a participat de 3 ori la o com
petiție de cel puțin importanța 
concursurilor orășenești terminînd 
parcursul.

JUNIORI
Să fi făcut parte dintr-un echipaj 

care a participat la 3 concursuri 
rezervate juniorilor, terminînd par
cursul.

VELE
CATEGORIA I-a

Să fi obținut locul I—II la un 
concurs cu caracter republican sau 
să se fi clasat înaintea a 50% din 
concurenți străini la un concurs in
ternațional.

CATEGORIA Il-a

Să se fi clasat pe primele 50% 
locuri la un concurs cu caracter 
republican de băieți sau primele 
40 la sută la un concurs cu ca
racter republican de fete.

Să se fi clasat pe primele 30 la 
sută locuri la un concurs cu parti
ciparea a cel puțin 3 colective.

CATEGORIA IlI-a

Să se fi clasat în primele 75% 
locuri la un concurs cu participa
rea a cel puțin 3 colectivei

SECUNZII
Toate normele menționate mai 

sus sînt pentru timonieri.
Clasificarea secunzilor se face 

numai în categoriile II—III.
Secundul obține clasificarea în 

categoria imediat inferioară a timo
nierului său, dacă a luat parte îm

preună cu acesta la cel puțin 
80% din regatele contînd pentru 
acel concurs.

CONFIRMAREA CATEGORIEI

Pentru confirmarea categoriei se 
cere ca în următorii doi ani de la 
obținerea normei, sportivul să rea
lizeze o singură dată norma la una 
din condițiile prevăzute pentru ob
ținerea categoriei respective.

Bărbați

PROBA MAESTRU Categ. I-a Categ. Il-a Categ. IlI-a Juniori25 m. 33.50 m. 25 m. 33.50 m.

100 m. liber 57j0 58.0 1.03.0 1.04.0. 1.12.0 1-27.0 1-35.0
200 m. liber 2.08.0 2.10.0 2.20.0 2.22.0 2.40.0 3.10.0 3.40.0
400 m. liber 4.36.0 4.40.0 4.59.0 5.03.0 5.45.0 6.40.0 7.20.0
1500 m. liber 19.13.0 — 20.35.0 23.30.0 28.00.0 —
100 m. bras 1.12.0 1.13.0 1.19.0 1.20.0 1.29.0 1.42.0 1.55.0
20) m. bras 2.40.0 2.42.0 2.52.0 2.54.0 3.13.0 3.43.0 3.55.0
100 m. •

fluture 1.07.0 1.08.0 1.13.0 1.14.0 1.24.0 1.38.0 1.54.0
200 m.

fluture 2.33-P 2.35.0 2.44.0 2.46.0 3.10.0 3.40.0 —
100 m. spate 1.05.0 1.06.0 1.11.0 1.12.0 1.21.0 1.35.0 1.50.0
200 m. spate 2.27.0 2.29.0 2.38.0 2.40.0 3.02.0 3.30.0 3.54.0

Femei

100 m. lib. 1.07.0 1.08.0 1.14.0 1.15.0 1.27.0 1.45.0 2.00.0
200 m. lib. 2.26.0 2.28.0 2.40.0 2.42.0 3.15.0 4.00.0 4.20.0
400 m. lib. 5.17.0 5.21.0 5.45.0 5.49.0 6 50.0 8.00.0 8.50.0
100 m. bras 1.23.0 1.24.0 1.28.0 1.29.0 1.40.0 2.00.0 2.20.0
200 m. bras
100 m.

2.57.0 2.59.0 “3.11.0 3.13.0 3.38.0 4.15.0 4.50.0

fluture
200 m.

1.21.0 1.22.0 1.27.0 1.28.0 1.40.0 2.00.0 2.20.0

fluture 2.58.0 3.00.0 3.12.0 3.14.0 3.40.0 4.25.0- —
100 m. spate 1.15.0 1.16.0 1.22.0 1.23.0 1.37.0 1.55.0 2.15.0
200 m. spate 2.44.0 2.46.0 2.58.0 3.00.0 3.30.0 4.10.0 5.00.0

B. MARE FCND

Bărbați și femei

Maestru

Să se fi clasat de 3 ori consecu
tiv sau de 5 ori alternativ în 7 ani 
pe locul I în campionatul de mare 
fond al R.P.R.

Categoria l-a

Să se fi clasat de 2 ori consecu
tiv în primele 5 locuri în campio
natul de mare fond al R.P.R.

Categoria Il-a

Să se fi clasat odată pe locu
rile 6 și 20 în campionatul de mare 
fond al R.P.R.

Categoria IH-a
Să fi terminat cursa în limitele 

timpului de control în campionatul 
de mare fond al R.P.R.

Maestru

Bărbați

Obținerea unui punctaj minim de 
150 puncte într-un campionat re
publican sau concurs internațional 
în condițiunile prevăzute de regu
lamentul internațional al F.I.N.A.

Femei

Obținerea unui punctaj de mini
mum 125 puncte într-un campionat 
republican sau concurs internațio
nal în condițiunile prevăzute de re
gulamentul internațional al F.I.N.A.

Natatie
A. PROBE DE BAZIN

C. POLO PE APA
Maestru

— Să fi făcut parte din echipa 
cîștigătoare a campionatului R.P.R. 
de 3 ori consecutiv sau de 4 ori 
alternativ în 6 ani, participînd 
efectiv la 75% din jocuri în fiecare 
an si să fi jucat odată în echipa 
R.P.R.

— Să fi jucat în echipa R.P.R. 
în minimum 10 întîlniri inter-țări 
cîștigate.

— Să fi jucat de 20 ori în e- 
chipa R.P.R. în diferite întîlniri 
inter-țări.

Categoria I-a
— Să fi făcut parte odată din 

lotul R.P.R.
— Să fi făcut parte din una din 

echipele clasate pe locurile I-III, 
în canTpionatul R.P.R., participînd 
la 60% din jocuri.

— Să fi făcut parte din echipele 
clasate 2 ani consecutiv pe locu-

Sărituri de la trambulină
Categoria I-a

Bărbați
Obținerea unui punctaj de mini

mum 120 puncte într-un campionat 
republican sau concurs internațiifrial 
în condițiunile prevăzute de regu
lamentul internațional al F.I.N.A.

Femei

Obținerea unui punctaj de mi
nimum 100 puncte într-un campio
nat republican sau concurs inter
național în condițiunile prevăzute 
de regulamentul internațional al 
F.I.N.A. 

Sărituri impuse pentru caiegoria II bărbați și femei

rile IV-VII în campionatele R.P.R. 
participînd la 60% din jocuri in 
fiecare an.

Categoria I!-a

— Să fi făcut parte din una din 
echipele clasate de la locul V în 
jos în campionatul R.P.R., parti
cipînd la 60% din jocuri.

— Să fi făcut parte 'din echipa 
campioană regională, participînd la 
60% din jocuri, cu condiția să fi 
disputat minimum 3 jocuri.

Categoria Ifl-a

— Să fi făcut parte dintr-o e- 
chipă care joacă în campionatul 
raional sau orășenesc (cu excepția 
ultimei clasate), participînd la 70% 
din jocuri.

Categoria Juniori

Să fi participat la 3 jocuri în 
competițiile rezervate juniorilor.

Categoria Il-a

Bărbați

Trambulina de 3 ni.
Oținerea unui punctaj minim 

de 75 puncte prin executarea a 
5 sărituri impuse de la trambulina 
de 3 mtr. plus 3 sărituri liber alese 
(astfel ca să nt^. aibă același nu
măr din tabela internațională), în 
cadrul unui concurs oficial în care 

.să arbitreze 5 arbitri dintre care 
cel puțin 3 clasificați.

Femei
La fel ca la categoria Il-a băr

bați, însă punctajul minim necesar 
este de 70 puncte.

Pentatlon modern
MAESTRU

— Să obțină 4.600 puncte în 
campionatul R.P.R.

— Sau să se claseze 2 ani con
secutiv pe locul I în campiona
tele R.P.R. sau de 3 ori în 5 ani.

— Sau să ocupe locul I—VIII 
într-un campionat mondial.

— Sau să ocupe de două ori lo
cul I—II într-un concurs bilate
ral.

CATEGORIA l-a
—- Să obțină 3900 puncte în 

campionatul R.P.R.
— Sau să obțină locul I într-un 

concurs în care participă cel pu
țin 10 sportivi de categoria Il-a

— Sau să se claseze în primele 
6 locuri în campionatul R.P.R.

CATEGORIA Il-a
— Să obțină 3.300 puncte în- 

tr-un concurs de categorie regio
nală.

— Sau să ocupe locul I într-un 
concurs în care participă 5 concu
renți de categoria Il-a sau 10 de 
categoria IlI-a.

— Sau să se claseze pe locurile 
7—15 în campionatele R.P.R.

CATEGORIA IlI-a
Călărie — in manej — să efec

tueze un traseu minim 150 m. cu 
6 obstacole înalte de .80—90 cm.

In aer liber — traseu minim de 
400 m. cu 8 obstacole de 80—90 
cm. cu 350 m. pe minut.

Scrimă — asalturi ta spadă pe 
3 tușuri — minimum 5 concu
renți, rezultat — 5 victorii.

Tir — două focuri reglaj plus 20 
focuri efect — pe țintă fixă sau 
mobilă în 3 secunde cu 10 secunde 
pauză (timpul se poate cronometra 
în cazul țintelor fixe).

înot — pe 300 m. în orice stil — 
să înoate sub 7 minute.

Atletism — 4000 mtr. alergare 
în teren mediu accidentat sub 18 
minute.

CONFIRMAREA CATEGORIEI
Pentru confirmarea categoriei se 

cere ca în unul din cei 2 ani ur
mători obținerii normei sportivul să 
repete integral una din norme în 
oricare dim condițiunile prevăzute 
pentru obținerea categoriei.

N’r. 
crt

Nr. din
Grupa tabela 

oficială

1. I 5
2. II 12
3. IEI 19
4. IV 27
5. V 47

Denumirea săriturilor

1, ",i salt înainte
Săritură obișnuită înapoi
Săritură înapoi cu plecare înainte 
Salt contra trambulinei
Săritură înapoi cu plecare 

înainte cu jumătate salt

Categoria HiI-a 
Trambulina de 3 m. 

Bărbați și femei 
Obținerea unui punctaj de mi

nimum 50 puncte prin executarea a

Nr Nr. din
Grupa tabeia 

oficială

1. I 2
2. II 12
3. III 19
4. IV 26
5. V 39

ABC Elan Inălfime

5 sărituri impuse de la trambulina 
de 3 mtr. plus o săritură liber 
aleasă, (astfel încît să nu aibă 
același număr din tabela interna
țională de sărituri), în cadrul unui

Cu 3 m. 1,6
Fără 3 m. 1,7
Fără 3 m. 1,7
Fără 3 m. 1,5

Fără 3 m. 2.0

“concurs oficial în care să arbitre»
5 arbitri dintre care cel puțin 3 
arbitri clasificați, iar ceilalți să fi 
făcut în prealabil un instructaj.

Sărituri impuse pentru categoria III

Denumirea săriturilor

Săritura obișnuită înainte
Săritura obișnuită înapoi
Săritura înapoi cu plecare înainte
Săritura contra trambulinei
Jumătate șurub înapoi

ABC Elan înălțime Coeficient 
de dificultate

B Cu 3 m 1,3
C Fără 3 m. 1,7
C Fără 3 m. 1,6
B Fără 3 m. 1,3
A Fără 3 m. 1,6

(Continuare in pag. 5-a)_



CU PRIVIRE REPUBLICA POPULARA ROMIRA
(Urmare din pag. 4-a) 

Juniori 
Băieți și fete

Obținerea unui punctaj de mini

mum 45 puncte prin executarea 
a 6 sărituri impuse de la trambu
lina de 1 mtr. în cadrul unui con

curs oficial unde arbitrează cel 
puțin 3 arbitri de sărituri clasi
ficați. Rugbi

MAESTRU AL SPORTULUI CATEGORIA II a
Sărituri impuse pentru categoria juniori

Nr. 
crt Grjpa

Nr. din 
tabela 
oficială

Denumirea săriturilor ABC Elan înălțime Coeficient de 
dificultate

1. I 1 Săritura înainte în picioare C Cu 1 m. 1,2
2. II 11 Săritură înapoi în picioare A Fără 1 m. 1,1
3. I 2 Săritură obișnuită înainte B Fără 1 m. 1,2
4. II 12 Săritură obișnuită înapoi A Fără 1 m. 1,4
5. III 19 Săritură înapoi cu plecare 

înainte
C Fără 1 m. 1.6

B. IV 26 Săritură contra trambulinei C Fără 1 m. 1,2

Maestru

Bărbați

Platforma de 5 și 10 mtr.

Obținerea unui punctaj de mi
nim 145 puncte într-un campionat 
republican sau concurs internațio
nal în condițiunile prevăzute de re
gulamentul internațional al F.I.N.A.

Femei
Platforma de 5 și 10 mtr.

Obținerea unui punctaj de minim 
70 puncte într-un campionat repu
blican sau concurs internațional în

Sărituri impuse pentru categoria ll-a bărbați

Nr. 
crt Grupa

Nr. din 
tabela 
oficială

Denumirea săriturilor ABC Elan

—»------------

înălțime Coeficient de 
dificultate

1. I 4 !,’/» salt înainte B Fără 10 m. 1,5
2. 11 11 Săritură obișnuită înapoi B Fără 5 m. 1,6
3. III 18 Săritură înapoi cu plecare înainte A Cu 5 m. 1,6
4. IV 25 Săritură contra platformei B Fără 10 m. 1,4
5. V 34 Echilibru și un salt înainte A Fără 10 m. 1,7
6. VI 45 Săritură înapoi cu plecare

înainte cu 'h șurub A Cu 5 m. 1,7

FEMEI 1 sărituri impuse de la platformă de nală de sărituri) în cadrul unui
5 și 10 mtr. ptus două sărituri li- 1 concurs oficial în care să arbitreze

Obținerea unui punctaj de mi- ber alese (astfel ca să nu aibe ace- 5 arbitri dintre care cel puțin 3 să
nrm 45 puncte prin executarea a 4 lași număr din tabela internațio- 1 fie arbitri de sărituri clasificați.

Sărituri impuse pentru categoria li-a femei

Platforma de 5 mtr. mtr. în cadrul unui concurs oficial,

Nr. 
crt Grupa

Nr. din 
tabela 
oficială

Denumirea săriturilor ABC Elan înălțime Coeficient de 
dificultate

I. I 4 l,’/2 salt înainte C Cu 5 m. 1,4
2. 11 11 Săritură obișnuită înapoi , B Fără 5 m. 1,6
3. III 18 Săritură înapoi cu plecare înainte A Cu 5 m. 1,6
4. IV 25 Săritură contra platformei B Fără 10 m. 1,4

Categoria III-a Obținerea unui punctaj de minim în care să arbitreze 5 arbitri, din-
50 puncte prin executarea a 6 sări- tre care cel puțin 3 să fie arbitri

Bărbați și Femei turi impuse de la platforma de 5 de sărituri clasificați.

Sărituri impuse pentru categoria lll-a — bărbați și femei

Nr. 
crt Grupa

Nr. din 
tabela 
oficială

Denumirea săriturilor ABC Elan Înălțime Coeficient de 
dificultate

1. I 1 Săritură obișnuită înainte A Fără 5 m. 1,3
2. II 11 Săritură obișnuită înapoi C Fără 5 m. 1,6
3. III 18 Săritură înapoi cu plecare înainte Fără 5 m. 1,6
4. IV 25 Săritură contra platformei C Fără 5 m. 1,3
5. V 36 Echilibru cu trecere B Fără 5 m. 1,3
6. VI 40 Jumătate șurub înapoi A Fără 5 m. 1,6

Categoria Juniori Obținerea unui punctaj minim de mfr. în cadrul unui concurs oficial
Băieți și Fete 30 puncte prin executarea a 4 să- unde arbitrează cel puțin 3 arbitri

Platforma de 5 mtr. rituri impuse de la platforma de 5 de sărituri clasificați.

Sărituri impuse pentru categoria juniori — băieți și fete

Notă

Nr. 
crt Grupa

Nr. din 
tabela 
oficială

Denumirea săriturilor ABC Elan înălțime Coeficient de 
dificultate

1. I 1 Săritură obișnuită înainte C Fără 5 m. 1,2
2. IV 25 Săritură contra platformei c Fără 5 m. 1,1
3. V 32 Săritură din echilibru A Fără 5 m. 1,3
4. VI 40 Jumătate șurub înapo* A Fără 5 m. 1,6

1. Au dreptul să participe la un 
concurs oficial pentru obținerea ca
tegoriei juniori la platformă, numai 
acei săritori care au obținut cate
goria III-a la sărituri de la tram
bulina de 3 mtr. în condițiunile 
prevăzute de programul unic de 
clasificare pentru sărituri de la 
trambulină.

2. Săritorii nu pot fi clasați în- 
tr-o categorie superioară fără a 
poseda categoria inferioară de cla
sificare.

Sărituri de la platformă
condițiunile prevăzute de regula
mentul internațional al F.I.N.A.

Categoria I-a
Bărbați

Platforma de 5 și 10 mtr.

Obținerea unui punctaj de minim 
110 puncte într-un campionat repu
blican sau concurs internațional în 
condițiunile prevăzute de regula
mentul internațional al F.I.N.A.

Femei
Platforma de 5 și 10 mtr.

Obținerea unui punctaj de minim

Confirmarea categoriei

a) înot
Pentru confirmarea categoriei se 

cere ca în unul din cei 2 ani urmă
tori obținerii categoriei sportivul :

— să repete integral norma în 
cazul cînd este exprimată în stan- 
darduri,

— să se claseze o singură dată 
pe unul din locurile prevăzute în 
condițiunile pentru obținerea cate
goriei.

b) Polo pe apă

60 puncte într-un campionat repu
blican sau concurs internațional în 
condițiunile prevăzute de regula
mentul internațional al F.I.N.A.

Categoria Il-a 
Bărbați 

Platforma de 5 și 10 mtr.
Obținerea unui punctaj de mi

nimum 70 puncte prin executarea 
a 6 sărituri impuse de la platfor
ma de 5 și 10 m plus 2 sărituri 
liber alese (astfel încît să nu aibă 
același număr din tabela interna
țională) în cadrul unui concurs 
oficial în care să arbitreze 5 arbi
tri dintre care cel puțin 3 să fie 
arbitri de sărituri clasificați.

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

c) Sărituri
Pentru confirmarea categoriei se 

cere ca, în unul djn cei 2 ani ur
mători obținerii normei, sportivul 
să repete integral norma.

Să fi făcut parte din echipa care 
a cîștigat în același an campiona
tul R.P.R. și Cupa R.P.R. partici- 
pînd la 75% din jocurile respec
tive și să fi jucat efectiv în echipa 
R.P.R. într-un joc inter-țări.

— Să fi făcut parte din echi
pele care au cîștigat campionatul 
R.P.R. doi ani consecutiv sau de 
3 ori alternativ în decurs de 5 ani, 
participînd la 75% din jocuri și 
să fi jucat odată în echipa R.P.R. 
într-un joc inter-țări.

— Să fi făcut parte din echipa 
care în decurs de 5 ani a cîștigat 
odată campionatul R.P.R. și de 2 
ori Cupa R.P.R. participînd la 50% 
din jocurile respective și să I; ju
cat odată în echipa R.P.R. într-un 
joc inter-țări.

— Să fi făcut parte din echipa 
care a cîștigat de 3 ori alternativ 
în 5 ani campionatul R.P.R. sau 
Cupa R.P.R., participînd la 50% 
din jocuri și să fi jucat odată în 
echipa R.P.R. într-un joc inter- 
țări.

— Să fi jucat în echipa R.P.R. 
în 6 întîlniri inter-țări cîștigate.

— Să fi jucat de 10 ori în echi
pa R.P.R.

CATEGORIA I-a

— Să fi făcut parte timp de un 
an dintr-o echipă clasată în prima 
jumătate a clasamentului catego
riei A., jucînd efectiv 50% din 
jocurile de campionat.

— Să fi făcut parte <3'n echipele 
finaliste tn Cupa R.P.R., partici
pînd la 75% din jocuri.

— Să fi jucat efectiv odată în 
echipa R.P.R. într-un joc inter- 
țări.

Scrimă
MAESTRU

BARBAȚI ,

— Să fi obținut de două ori con
secutiv sau de 3 ori alternativ în 
5 ani titlul de campion R.P.R. la 
o armă.

— Să se f: clasat de 5 ori con
secutiv pe locurile II, III, în fina
la campionatului R.P.R. la o armă.

— Să aibă în același an titlul 
de campion R.P.R. la o armă și 
să fie în același timp primul în 
clasamentul individual al campio
natului de scrimă categoria A la 
aceeași armă.

— Să se fi clasat în primele 5 
locuri în finala unui campionat 
internațional de scrimă cu mini
mum 5 țări participante la o armă, 
în care concurenții fac parte din 
echipele naționale ale țărilor res
pective.

— Să se fi calificat în finala 
jocurilor olimpice sau a campio
natelor mondiale.

FEMEI

— Să fi obținut de două ori 
consectiv sau de 3 ori alternativ 
în 5 ani titlul de campion R.P.R.

— Să se fi clasat pe locul II, III 
în finala campionatelor R.P.R. în 
decurs de 5 ani consecutiv.

— Să obțină în același an titlul 
de campion R.P.R. și să fie clasată 
în același timp prima în clasamen
tul individual al categoriei A de 
Scrimă.

— Să- Se fi clasat în primele 5 
locuri în finala unui campionat in
ternațional cu minimum 5 țări par
ticipante, în care concurenții fac 
parte din echipele naționale ale ță
rilor respective.

CATEGORIA I-a

BARBAȚI

— Să se fi clasat în f.jnalele 
campionatelor RjP.R. individuale 
la o armă, 2 ani consecutiv.

— Să fi făcut parte dintr-o e- 
chipă de categoria A participînd 
la 50% din jocuri.

— Să fi făcut parte din echipele 
calificate pentru sferturile de fi
nală ale Cupei R.P.R., particip'nd 
la 75% din jocuri.

— Să fi făcut parte din echipele 
clasate pe locurile' 1—IV într-una 
din seriile categoriei B din cam
pionatul R.P.R., participînd la 60% 
din jocuri.

— Să îl făcut parte din echipele 
clasate în prima jumătate în cam
pionatul orășenesc București la ca
tegoria I-a participînd la 75% din 
jocuri.

CATEGORIA III-a

— Să fi făcut parte dintr-o e- 
chipă de categoria B particip’nd 
la 50% din jocuri.

— Să fi făcut parte din echipele 
care joacă într-un campionat or-.- 
șănesc (cu excepția echipelor cla
sate pe ultimele 2 locuri) pârtie.- 
pînd la 75% din jocuri.

— Să fi făcut parte din primele 
2 echipe clasate în campionatul de 
junioni al R.P.R. cu participare la 
50% din jocurile întregului cam
pionat.

JUNIORI

— Să fi luat parte la campiona
tul de juniori, cu excepția celor 
din echipele clasate pe ultimele 2 
locuri, și să fi participat la 50% 
din jocuri.

CONFIRMAREA CATEGORIEI

Pentru confirmarea categoriei se 
cere ca în unul din cei 2 ani ur
mători obținerii normei sportivul să 
realizeze Integral una din normele 
prevăzute pentru obținerea catego
riei.

— Să Se fi clasat în primele 6 
locuri ale clasamentului individual 
la o armă al campionatului R.P.R. 
pe echipe de categoria A.

FEMEI

— Să se fi clasat în finala cam
pionatelor R.P.R. individual 2 ani 
consecutiv.

— Să se fi clasat în primele 3 
locuri ale clasamentului individual 
al campionatului R.P.R. pe echipe 
de categoria A.

CATEGORIA ll-a

BARBAȚI și FEMEI

— Să se fi calificat pentru eta
pa finală a campionatelor indivi
duale ale R.P.R.

— Să se fi clasat primul în cam
pionatele regionale la care să fi 
participat cel puțin 10 concurenți 
la o armă.

— Să se fi clasat între primii 
10 în clasamentul individual al 
campionatului de categoria B la 
o armă.

CATEGORIA III-a

— Să fi participat la campiona
tele individuale ale R.P.R. în eta
pa regională clasîndu-se în prima 
jumătate a clasamentului la o ar
mă.

— Să facă parte din una din e- 
chipele categoriei B și să fi parti
cipat la 50% din întîlnirile din 
decursul unui an la o armă.

CONFIRMAREA CATEGORIEI

Pentru confirmarea categoriei se 
cere ca în următorii 2 ani de la 
obținerea categoriei, sportivul să 
repete o singură dată norma la 
una din condițiile prevăzute pentru 
categoria respectivă.

(Urmare în n-rul viitor)



Pe marginea caiwnatutei republican de fotbal
V. Arbitrajul în anul 1954

Reuniunea de lupte din sala Dinamo

Arbitrajul joacă un mare rol 
ta dezvoltarea și progresul fot
balului. Prin pregătirea continuă a 
arbitrilor, prim interpretarea și a- 
plicarea uniformă și corectă a re
gulamentului în folosul jocului, ar. 
bitrajul poate aduce o contribuție 
însemnată în progresul acestui 
aport. Dimpotrivă, un arbitraj în
gust,. mecanic, subiectiv în inter
pretări, fără o justă cunoaștere și 
înțelegere a jocului, constituie o 
frînă în calea dezvoltării unui fot
bal de calitate.

Firește, arbitrajul nu este o trea
bă ușoară. El constituie o activi
tate deosebit de dificilă, care re
clamă o perfectă cunoaștere a va
riatelor și complicatelor reguli de 
joc, și a jocului de fotbal, o prac
tică îndelungată, o foarte bună pre
gătire fizică, rapiditate în apre
cierea fazelor de joc, autoritate și 
ur. mare spirit de răspundere

In anul 1954, arbitrajul a înre
gistrat unele succese la noi. Nu se 
poate tăgădui că au fost arbitri 
care s-au străduit să se prezinte 
cit mai bine pregătiți din toate 
punctele de vedere, să aplice re
gulile de joc larg dar în spiritul 
regulamentului, să le interpreteze 
și să le aplice uniform de așa ma
nieră îneît să asigure jocului și 
continuitate și dinamism. In aceas
tă privință trebuie citați arbitrii:
D. Sehulder (București), Al. Toth 
(Oradea), Z- Drăghici (Constanța), 
S. Segal (București), A. Boloni 
(Orașul Stalin), Ilie Drăghici 
(București), C. Petrescu (Craiova), 

•P, Badea (Orașul Stalin). Este a- 
devărat însă, că acești arbitri nu 
au avut continuitate și că după 
2-3 arbitraje bune, a urmat unul 
mai slab. In general, însă, ei au 
condus bine și merită să fie dați 
ca. exemple pozitive. De asemenea, 
colegiul central de arbitri z mun
cit mai organizat. Colegiul a făcut 
eforturi remarcabile pentru a asi
gura o îndrumare colegiilor din 
țară în ce privește organizarea și 
activitatea propriu zisă ■ ținerea și 

desfășurarea ședințelor de lucru, a- 
nalizarea arbitrajelor, d:scuții în 
jurul problemelor de arbitraj etc. 
Au fost colegii de arbitri care 
au dus o muncă susținută și rod
nică, de exemplu: colegiile din 
Cluj, R. Vîlcea, București, Arad, 
etc. Colegiul central are acum o 
evidență a arbitrilor din țară, că
rora le-a îndrumat activitatea prin 
diferitele instructaje și chiar de
plasări pe teren.

Succesele obținute însă, sînt cu 
mmt prea mici și puține în raport 
cu necesitățile fotbalului nostru. 
Arbitrajul în 1954 a avut tinsuri 
multe și esențiale, care au influen
țat calitatea fotbalului practicat. 
De aceea, lipsurile semna'ate tre
buie să atragă atenția ma> mult 
decît oricare succes.

Dună părerea noastră, prima șl 
cea mai importantă deficiență, care 
a generat pe toate celelalte, este 
lipsa totală a unui spirit autocritic. 
Arbitrii noștri sînt primii Ia cri
tică, dar cu desăvîrșire absenți de 
la autocritică. Ei nu sun >rtă cri
tica și niciodată nu se sitinază pe 
poziția sănătoasă a autocriticii, gra
ție căreia și-ar putea îmbunătăți 
necontenit pregătirea și cal’tatea 
arbitrajului prestat. Rareori ni s-a 
întîraplat să întîlnim un singur 
arbitru care să-și recunoască gre
șelile din arbitraj. De aici și pînă 
la ingîmfare și lipsă de modestie 
nu este decît un singur pas pe 
care mulți arbitri l-au făcut: M. 
Pona și C. Mitran București, V. 
Măicănescu Oradea, 0. Comșa Cra
iova etc. Acest pas marchează În
ceputul unui vedetism foarte pe
riculos în rînduriile arbitrilor și 
care trebuie combătut cu toată 
tăria. „Arbitrul vedetă" vede nu
mai greșelile colegului și nu și 
pe ale lui. Aceasta îl preocupă 
și nu pregătirea sa tot mai bună, 
însușirea unui bagaj de cunoștin
țe cri; mai mare și a unei expe
riențe practice cît mai vaste, cu
noașterea mai bună a jocttai de 
fotbal cu toate problemele lui teh
nice și tactice, de care un arbi
trai nu poate fi desprins 

■ Pregătirea fizică a arbitrilor a 
lăsat foarte mult de dorit și a 
constituit una din cauzele arbi
trajului — în general — scăzut. 
Arbitrii nu au manifestat o preo
cupare față de această problemă 
esențială în activitatea lor și d<n 
această cauză nu au putut fare

față condițiilor de joc. Lipsa este 
generală, în ciuda . instructajelor 
trimise și a criticilor aduse. Mulți 
dintre arbitri au un insuficient ba
gaj de cunoștințe practice (de pil
dă N. Chelemen București, P. 
Popescu Ploești, Lupu Ziground 
Focșani), iar uniformizarea inter
pretării și aplicării regulilor de 
joc a fost realizată în foarte m:că 
măsură. Nu numai că doi arbitri 
apreciază și sancționează diferit 
o aceeași infracțiune, dar chiar a- 
celași arbitru comite această gre- 
șală gravă, uneori în cursul ace
luiași meci. Numeroase au fost și 
cazurifie cînd arbitrii au dovedit 
teamă in aplicarea regulamentului 
în faze decisive de joc, ca acor
darea unei lovituri de la 11 m. 
pentru infracțiuni clare, oprirea u- 
nor acțiuni de poartă în faza fi
nală, eliminarea jucătorilor recal
citranți etc. In general, arbitrii in
tervin prea des și inoportun în 
joc, avantajind echipele infractoare. 
In sfîrșit, aceeași lipsă de spirit 
autocritic a arbitrilor a împiedicat 
realizarea colaborării strînse și ab
solut necesare cu antrenorii și ju
cătorii. Ședința comună cu antre
norii (din cadrul conferinței pe 
tară a arbitrilor, nu și-a atins 
scopul din această cauză, în ciuda 
eforturilor și a „concesiilor" făcute 
de antrenori, în vederea unei ast
fel de colaborări.

Desigur că, de această stare de 
lucruri este vinovat și colegiul cen
tral de arbitri care s-a lăsat prea 
mult preocupat de „marea proble
mă" a delegărilor la jocurile de 
categoria A (mai ales) și B, alu- 
necînd pe panta greșită a folosi
rii în mare măsură a arbitrilor 
din București între 3 și 24 octom
brie (în 4 etape a 7 meciuri de 
categoria A de pildă, au condus 
18 arbitri dlin București și numai 
9 din alte orașe). De asemenea, 
colegiul central a procedat meca
nic în unele cazuri de promovare 
i elementelor tinere, nu a ținut 
seamă de gradație în ascensiunea 
arbitrilor tineri și a forțat promo
varea lor, tofluențînd astfel dezvol
tarea unor elemente care promi
teau (de exemplu: N. Mihăllescu 
(București), O. Comșa (Craiova), 
Gh. Dulea (București), D. Geor
gescu (Ploești) etc-). In schimb, a 
neglijat unele probleme de mare 
importanță printre care: combate

rea atmosferei nesănătoase din rin- 
durile arbitrilor, ca aceea semna
lată mai sus, ridicarea nivelului po. 
Ftic-ideologic al arbitrilor, stimu
larea activității tuturor arbitrilor 
prin delegări judicioase, îndruma
rea și chiar controlarea pregătirii 
fizice, un contact mai temeinic cu 
terenul, întărirea muncii de îndru
mare a colegiilor din țară, o mai 
bună cunoaștere a posibilităților 
cadrelor existente în arbitraj, rea
lizarea uniformizării interpretării 
și aplicării regulamentului și asi
gurarea unei documentări la zi în 
ceea ce privește ultimele modificări, 
precizări și interpretări ale regula
mentului. In privința acestui ultim 
punct s-a constatat că textul re
gulamentului astăzi in vigoare la 
noi nu corespunde pe alocuri cu 
textul oficial și nu este pus la 
punct cu deciziile de aplicare luate 
de FIFA, astfel că arbitrii noștri 
au rămas în urmă din acest punrt 
de vedere. O atitudine greșită a 
avut colegiul central față de ca
zurile, în care unii arbitri (P. 
Popescu Ploești, C. Popescu Bu
curești, Gh. Obreja București etc.) 
au primit haremuri necooforme cu 
normele în vigoare de la unele 
colective sportive (Progresul Foc
șani, Flacăra Momești, Flacăra 
Pitești etc.), ta general, colegiul 
s-a situat pe o poziție de „advo
cat" al arbitrilor, în cazuri care 
impuneau altă atitudine.

Iată probleme a căror nerezotva. 
re a dus la un arbitraj de cali
tate scăzută în 1954 și care tre
buie să atragă atenția în primul 
rînd, aoum în preajma noului cam
pionat. Toate eforturile colegiului 
central, ale colegiilor din țară și 
ale tuturor arbitrilor trebuie cana
lizate de acum înainte In direcția 
lmbunătățirii neîncetate a arbi

trajului. Pentru aceasta este abso
lut necesar să fie dezbătute cu 
toată seriozitatea Ș' să fie soluțio
nate problemele esențiale amintite. 
Numai astfel se va îmbunătăți ar
bitra iul, în raport cu necesitățile și 
erințele fotbaiitiui nost".!, care as. 

piră spre trepte tot ma: înalte.

Reuniunea de selecție a lotului 
republican de lupte a atras dumi
nică, în sată Dinamo, un însemnat 
număr de spectatori, dornici să ur
mărească întrecerile celor mai buni 
luptători din țară. Scopul pentru 
care a fost organizată această reu
niune, și anume verificarea stadiu
lui de pregătire a luptătorilor din 
lot, a fost în mare parte atins. Co
lectivul de antrenori, urmărind 
desfășurarea întrecerilor, a putut 
trage importante concluzii pentru 
munca viitoare.

S-a putut constata că, în linii 
mari sportivii din lot au atins un 
nivel de pregătire mulțumitor, dar 
încă necorespunzător valorii și po
sibilităților lor. Unele întreceri s-au 
ridicat de asemenea la un nivel 
bun (Cuc — Gaspar). In general 
tasă, luptătorii care s-au întrecut 
(ten nică au pus prea mult accent 
pe obținerea victoriei, fără a se 
preocupa de felul in care realizea
ză acest succes, adică fără a utiliza 
o serie de acțiuni, o tactică bună 
etc. înainte de a analiza mai de
parte reuniunea am vrea să preci
zăm însă (acest lucru a fost de 
altfel amintit în ședința de analiză 
de ieri) că marea majoritate a

Fază din meciul A. Șuii—Gh. M arton. Se vede cum Marton în
cearcă să-l ridice pe Șuii, dar nu va insista pînă la sfîrșit și ast
fel ac/iunea va fi irosită

Di n activitatea 
sportului cu haltere
Recent a avut ioc o consfătuire 

între antrenorii șj halterofilii frun
tași din Capitală. In cadrul acestei 
consfătuiri antrenorul de stat Ște
fan Petrescu a arătat care sînt sar
cinile ce stau în fa* a halterofililor 
noștri fruntași în acest an. Vorbi
torul a subliniat faptul că sportivii 
noștri fruntași vor trebui să se pre
gătească cu o deosebită seriozitate în 
cursul acestui an pentru a face față 
cu succes în întîlnirile internațio
nale din acest an. Antrenorul de 
stat a expus apoi un program amă
nunțit de antrenament care trebuie 
respectat cu strictețe de către an
trenori și sportivii fruntași. In ace
lași timp a fost expus și un alt pro
gram de pregătire destinat haltero
fililor începători și pentru cei cu 
performanțe mijlocii, ta această 
consfătuire s-a atras atenția tutu
ror sportivilor că ^nt obligați să 
participe lunar la concursurile de 
control, care urmează să fie orga
nizate în cadrul colectivelor. Aces
te concursuri vor constitui un bun 
prilej pentru obținerea normelor de 
clasificare sportivă și de verificare 
a formei sportive.

★
Faza regională a campionatului 

individual de haltere pe anul 1955 
se va desfășura între 13 și 20 fe
bruarie. Comisiile regionale din 
țară vor anunța Comisiei Centrale 
ziua în care se vor organiza aceste 
întreceri. După terminarea întrece
rilor vor trimite rezultatele înre
gistrate. Comisia Centrală a hotă- 
rît ca la faza regională să parti
cipe atît sportivii neclasificați cît 
șl cei clasificați la categoriile I, II 
și III. Maeștrii sportului, campionii 
și recordmanii țării se califică di
rect In finală.

★
Comisia centrală de haltere a ho- 

tărît deschiderea unui centru de an
trenament pentru sportivii fruntași 
din Capitală. Centrul va fi inau
gurat la 1 februarie, antrenamen
tele urmînd a se desfășura sub 
conducerea antrenorilor Ion Dociu- 
lescti. Alexandru Cosma, Ștefan 
Gh. Ștefan și Gh. Apostol.

luptătorilor care s au întrecut du
minică se cunosc foarte bine din 
numeroasele întîlniri susținute în 
cadrul diferitelor campionate și mai 
ales din aceea că se pregătesc îm
preună de mult timp (și în diferite 
rînduri). Acest lucru a influiențat, 
în mare măsură, comportarea lor 
de duminică, luptătorii în cauză 
neîncercînd acele acțiuni pe care 
le cunosc mai bine atît ei, dar și... 
adversarii.

Acest lucru nu scuză însă lipsa 
generală de combativitate, pe care 
au arătat-o (cu o singură excepție) 
toți cei care au luptat. In șapte din 
cele opt întîlniri desfășurate s-au 
dat avertismente pentru lipsă de 
combativitate, îrr'special in primele 
șase minute de luptă (în picioare). 
Cei mai mulți luptători au aștep
tat ca adversarul să greșească, ne
încercînd ei înșiși acțiuni. De pil
dă, D. Pîrvulescu, cunoscut prin 
lupta sa variată și activă s-a mul
țumit de data aceasta să ,,prindă” 
o greșeală a lui M. Schultz. N-a 
reușit și a fost învins.

Lipsuri morale și de voință s-au 
vădit în comportarea unora, ca de 
pildă T. Tarbă, T. Vigh, A. Șuii 
și mai ales Gh. Marton. Tarbă și

Pregătirile echipelor de fotbal
Timpul favorabil îmbie echi

pele de fotbal din categoria A. și 
B să-și înceapă direct în aer li
ber pregătirile în vederea viito
rului campionat. Una din aceste 
echipe este Flacăra Ploești, care 
și-a reluat ieri antrenamentele pe 
teren, sub conducerea antrenoru
lui Oană.

Formațiile timișorene, Locomo
tiva și Știința, vor face același 
lucru în curpul acestei săptămîni. 
Feroviarii încep astăzi. Antreno
rul loc este Lengherîu Iosif. E- 
chipa de tineret este dată în gri
ja fostului Internațional Reuter, 
in timp ce de juniori se ocupă O- 
prean. In schimb, Știința nu a re
zolvat încă problema antrenoru
lui. Mladin s-a stabilit la Con
stanța și în prezent srtuderrțw ti

INFORMAȚII ^J^onosport
Iată cum arată un buletin cu 

toate pronosticurile exacte de la 
concursul nr. 2 (etapa din 16 ia
nuarie 1955) :

I Recolta M.A.S.—C.C.A. Bu
curești (handbal mase, sală) 2
II Orașul Stalin—Tg. Mureș

(handbal feminin sală) X
III Dinamo Beri ta—Chemie Halte 

Leuna (fotbal R.D.G.) 1
IV Aktiwist Br.ieske Senftenberg 

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

Einheit Dresden (fotbal R.D.G.) 1
VI Rotat iod Babelsberg—Em,por 

Rostok (fotbal R.D.G.) 1
X Timișoara—București (hand

bal feminin sală) 1
XI Avtatul Deta—Constructorul 

Lugoj (handbal mase, sală) 1
XII Locomotiva București—Știin

ța I.C.F. Buc. (handbal mase, sa
lă) 1

' MECIURI DE REZERVA
A Metalul Reșița—Locomotiva 

Timișoara (handbal mase, sală) X
B Metalul Reșița—FI. roșie Lu

goj (handbal feminin sală) 2
C FI. roșie lnd. Linei—Progre

sul Timiș, (handbal feminin sa
lă) 1

Meciurile VII (Fortschritt Meera
ne—Rotation Leipzig), VIII (Mo
tor Zwickau—Vorwârts Berlin) și 
IX (Chemie Karl Marx Stadt—Lo
komotiv Leipzig) au fost amînate-

Marton au fugit de mai multe ort 
de pe saltea, dovedind astfel o ati
tudine incompatibilă cu aceea a 
unui sportiv selecționat în lotul 
reprezentativ. Sportivul cluja-n 
(Marton) deși avea o superioritate 
„zdrobitoare” ca greutate — o di
ferență de 35 kgr. — față de ad
versarul său, A. Șuii, nu a reușit 
să ducă la bun sfîrșit nici una din 
foarte rarele încercări ale sale din 
timpul meciului și a fost învins. 
Comportarea celor doi „grei” a fost 
sub orice critică. Ei trebuie să-și 
însușească criticile care le-au fost 
aduse la ședința de analiză și cu 
ajutorul antrenorilor să-și elimin^ 
lipsurile, printr-o pregătire serioasa 
și temeinică.

S-au făcut și greșeli tehnice inex
plicabile: Astfel, M. Șandor, care-1 
prinsese printr-un rebur pe Fr. 
Horvath, a ezitat să-și continue 
acțiunea (deși adversarul nu avea 
decît șanse infime de a evita tușul) 
și în cele din urmă a și pierdut 
meciul. In ceea Ce privește pe V. 
Bnlarca și N. Preșa, aceștia mai 
au încă foarte multe lipsuri teh
nice.

Cu ocazia reuniunii de dumi
nică au mai ieșit în evidență și 
alte lipsuri care într-o întrecere 
internațională sînt sancționate cu 
toată tăria și fără cruțare de arbi
tri. Astfet, parte dintre luptători 
au dus o luptă nereglementară (’o- 
vituri cu capul, prinderea degete
lor etc.), n-au păstrat poziția co
rectă la parter, etc.

Rezultatele tehnice înregistrate 
in reuniunea de la Dinamo sînt 
următoarele: A. Ruzsi învinge prin 
tuș pe N. Preșa (cat 52 kgr.), 
M. Schultz întrece la puncte re
D. Pîrvulescu (cat 57 kgr.l. Fr. 
Horvath întrece la puncte pe M. 
Șandor (cat. 62 kgr.), D. Cuc în
vinge prin tuș pe /. Gaspar (cat 
67 kgr.), V. Popocici Întrece la 
puncte pe V. Bularca (cat 73 
kg1".), V. Oncriu învinge prin tuș 
pe T. Vigh (cat 87 kgr.). O. Forai 
întreoe la puncte pe T. Tarbă (cat 
87 kgr.) și A. Șuii întrece la punc
te pe Gh. Marton (cat. grea).

I. ȘEINESCU

mișoreni nu au antrenor. Nici L<x 
comotiva T. Severin, din catego
ria B, nu are încă antrenor (Io- 
nescu Crum, fostul său antrenor, 
s-a stabilit la (Craiova). Dintre 
celelalte echipe de categorie B, 
Flamura roșie Cluj și-a reluat 
antrenamentele sîmbătă, sub su
pravegherea jucătorului Sâbăs-' 
lău, pentru că echipa clujeană a 
rămas și ea fără antrenor. Cum 
se vede, unele echipe își încep 
pregătirile în condițiuni nefavora
bile. Este o lipsă a colectivelor 
respective, care au neglijat atîta 
timp o problemă atît de importantă 
ca aceea a angajării unui antre
nor. Lipsa acestuia influențează 
ta mod negativ pregătirile unei 
echipe tocmai în perioada pregăti
toare.

o----

PRO,GRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT

nr. 3 etapa din 23 ianuarie 1955
I G.C.A. București—Știința Cluj 

(hochei)
II T.S.K.M.O.—Echipa orașului

Electrostal (hochei U.R.S.S.)
III Turbine Erfurt—Chem ie Hal

te Leuna (fotbal R.D.G.)
IV Dinamo Berlin — Motor Zwic

kau (fotbal R D.G.)
V Lokomotiv Leipzig—Ak ti wist 

Brieske Senftenberg (fotbal 
R.D.G.)

VI Einheit Dresden—Rotation
Leipzig (fotbal R.D.G.)
VII Chcmie Karl Marx Stadt—- 

Fortschritt Meerane (fotbal R.D.G) 
VIII Dinamo București—Știința
I.C.F.  (handbal mase, sală)
IX Recolta M.A.S.—Flacăra Plo

ești (handbal mase, sală)
X Știința Timișoara—Progresul

Arad (handbal mase, sală)
XI FI. roșie Jimbolia—Progresul 

Timișoara (handbal mase, sală)
XII București—Orașul Stalin 
(handbal fem. sală)

MECIURI DE REZERVA
A. Tg. Mureș—Timișoara (hand

bal fem. sală)
B- Metalul I.C.M.M. Reșița—Lo- • 

comotiva Timișoara (handbal mase, 
sală)

C. FI. roșie U.T.T.—FI. roșie lnd. 
Lînei (handbal fem sală)

D. S.M.T.C.F. Um.țoara — FI. 
roșie Jimbolia (handbal fem. sală)



Bogată activitate Ia handbal în sală
Trei jocuri, deosdi.t de specta- 

odeose, încheiate toate cu rezul
ți!» surprinzătoare! Aceasta a fost 
ta eser.țâ ultima et3pă a Cupei de 
ia*nă ’3 handbal în sală. In cele 
trei partide programate echipele 
favorite au părăsit terenul învin
se. Si victoriile obținute de Loco
motiva Gara de Nord, Flacăra 
Ptoești și C.C.A. asupra echipelor 
Știmfa I.C.F., Dinamo și Recolta 
M-A.S. sint cu atît mai revelatorii, 
cu cit ele r.u se datoresc slabei 
comportări a echipelor favorite, ci 
joo>ni excelent prestat de învin
gi' -• lr primul și pînă la ui
ți—-. - :t al partidelor.
LOCOMOTIVA GARA DE NORD 

ȘTIINȚA I.C.F. 17-16 (8-8) 
încă din primele minute s-a vă

zut că sarcina studenților nu va 
fi de loc ușoară, deoarece cefe
riști! desfășurau un joc foarte a- 
gresiv. In prima parte a meciului 
raportul de forțe a fost în general 
eg: . pentru ca apoi, studenții — 
nervoși — să greșească din ce în 
ce mai mult și in fața impetuozi
tății adversarilor lor să fie obli
gați să părăsească terenul învinși. 
Au înscris: Ctona (6), Denhardt 
(4), Matei (4), Costache (2) și 
Czel! pentru Locomotiva și Drăgan 
(4), Gherbănescu (4), Căliman 
(3), Oprea (2) și Cernescu pentru 
Știința I.C.F
FLACĂRA PLOESTI — DINAMO 

BUCUREȘTI 20-16 (10-8)
A fost cel mai spectaculos joc 

al serii Ploeștenii au început jo
cul extrem de rapid, cu combina
ții frumoase. în care mingea tre
cea cu iuțeală de la un jucător la 
altul. La început dinamoviștii au 
fost surprinși de iuțeala cu care 
jucau ploeștenii și au încercat să 
le opună rezistență, dar apoi s-au

Din activitatea Comisiei orășenești de gimnastică di» București
Zilele trecute, biroul Comisiei oră

șenești de gimnastică București a 
ținut prima sa ședință din apeși an. 
Pe ordinea de zi a figurat, printre 
alte prcrleme: „Cupa orașelor", ca
lendarul competițiilor pe anul 1955, 
pregatrea unui curs de arbitri, 
lipsi de interes manifestată de 
unele cadre tehnice față de ședin
țele ținute în 1954.

Luîndu-se în discuție competiția 
„Cupa orașelor", care va necesita 
organizarea unui concurs de selec
ție pentru alcătuirea loturilor, s-a

In sezonul de iarnă 1954/1955, 
hocheiștii polonezi au avut o bo
gată activitate internațională, sus
ținând numeroase întilniri cu ho- 
cheiști sovietici, cehoslovaci, sue
dezi, olandezi și austriaci. Dato
rită celor două patinoare artiFciale, 
de la Stalinogrod și Varșovia, ac
tivitatea internațională a piutut 
să se desfășoare în cele mai bune 
coodfițiuni încă din prima jutnă- 

. tate a lunii octombrie 1954.
Prima echipă străină care a vi

zitat R. P. Polonă a fost reprezen
tativa de tineret a Uniunii Sovie
tice, care a făcut două săptă
mâni de antrenament în comun cu 
hoclieiștii polonezi. Cele trei întil- 
niri care au urmat s-au terminat 
cu victoria hochei știlor sovietici.

In luna noiembrie, hocheiștii po
lonezi au primit vizita echipei Ba
ulk Vitkovice (R. Cehoslovacă). 
Meciul susținut de echipa C.W.K.S. 
(Varșovia) cu oaspeții cehoslovaci 
t-a terminat cu victoria hocheiști- 
ior polonezi cu scorul de 3—2.

După o scurtă perioadă de pauză 
a sosit în R. P. Polonă echipa Soe- 
dertalje S. K., lina dintre echipele 
fruntașe ale hocheiului suedez. In 
primul meci, oaspeților le-a tost 
opusă echipa de tineret a R .P. 
Polone care a jucat în următoarea 
formație: Koczab — Bromowicz, 
Chmura, Janiczko, Nowak — Kurek, 
Chodakoski, Olczyk — Jezak, 
Czech, Wrobel III — Olszowski, 
Wrobel II, Lewacki. Meciul s-a 
terminat la egalitate 1—1 (1—1, 
0—0, 0—0). In cel de al doilea 
meci desfășurat la Stalinogrod, ho
cheiștii suedezi au reușit să-și ad- 
judece victoria cu scorul dte 3—1. 
Conducătorii oaspeților au recunos
cut că tânăra echipă poloneză este 
bine pusă la punct și că în scurt 
timp va constitui un adversar greu 
de trecut pentru multe echipe 
străine. Ultimul meci al hocheiști- 
lor suedezi s-a desfășurat la Var
șovia, unde ei au întîlnit echipa 
C.W.K.S. Hocheișt'-i polonezi au ju
cat foarte bine, reușind să în
scrie in poarta intemaționaMui 
Foldquist 6 goluri, în timp ce ei 
au primit numai 5.

In decembrie 1954, hocheiștii po

lăsat depășiți de varietatea și fan
tezia atacurilor ploeștene. Aceștia 
au meritat pe deplin o victorie, 
care subliniază posibilitățile echi
pei. Au înscris Gîmpeanu (5) 
Tischler II (3), Șelaru (3), Hoff
man (3), Stoenescu (4), Vîlvoi și 
Pană (în propria poartă) pentru 
Flacăra și Tischler I (5), Radu 
Cernat (4), Stănescu (4), Vlase*
(2) ,' si Pană pentru Dinamo.

C.C.A.—RECOLTA M.A.S
19-15 (8-7)

Dacă întîlnirea dintre Dinamo și 
Flacăra a plăcut prin spectaculo
zitatea ei, partida care a opus e- 
chipei Recolta M.A.S. puternica 
formație a Casei Centrale a Ar
matei a pasionat prin evoluția 
scorului. Deși a luat conducerea 
chiar de la început, C.CA. nu a 
reușit totuși să-și creieze un avan
taj care să-i asigure o victorie 
comodă. Jucătorii de la Recolta au 
luptat cu multă ambiție pentru fie
care minge și tocmai datorită aces
tui lucru, meritul echipei C.C.A. 
este mai mare. Formația militari
lor a probat cu ocazia acestui 
meci, că atunci cînd vrea poate să 
joace deosebit de eficace. Punctele 
au fost înscrise de: Bulgarii (4). 
Meithert (3). Nedef (3), Bota (3), 
Leng (2), Thelman. Yost, Cetini 
și Pauer pentru C.C.A. și de Si- 
mion (4), Niculescu (4), Miscăs
(3) , Crăciun (2), Neditcin și Du
mitrescu pentru Recolta M.A.S.

A. CALIN 
LA TIMIȘOARA

Timișoara (pri'n telefon de la 
subredacția noastră). întîlnirea 
din cadrul ,.Cupei Orașelor" la fete 
între reprezentativele Timișoara și 
București s-a terminat după o lup
tă strînsă cu victoria meritată a 
timișorencei'.or: 7-4 (2-2). Pentru 
învingătoare au marcat: Sandu 

hotărît ca să se țină miercuri 19 
ianuarie, orele 17, la sediul Comi
siei, o consfătuire cu antrenorii și 
arbitrii.

In ceea ce privește activitatea 
competițională din acest an s-a ară
tat că ea va fi deosebit de boga*ă, 
astfel că antrenorii și celelalte ca
dre tehnice vor trebui să fie pre- 
zenți la toate ședințele comisiei, 
deoarece în acest fel vor fi mereu 
la curent cu sarcinile care le revin.

Pentru satisfacerea necesarului 
de arbitri comisia orășenească a 

Bogata activitate internațională a hodieiștilor polonezi
lonezi au avut de asemenea, o acti
vitate foarte bogată. De data a- 
ceasta, ei au primit vizita unei alte 
echipe suedeze și anume Ham mar - 
by I. F. In primul meci, oaspe
ților le-a fost opusă echipa repre
zentativă a orașului Varșovia'. Vic
toria a fost obținută la limită de 
hocheiștii suedezi : 3—2. In cel de 
al doilea joc, oaspeții au avut de 
înfruntat echipa reprezentativă a 
minerilor poloneza : Gomik. Ho
cheiștii polonezi, juoftid cu mult 
elan, au reușit o performanță me
ritorie, dispunînd de Hammarby I.F. 
cu scorul de 3—0.

La interval de cîteva zile a so
sit la Varșovia echipa de hochei
H.H.Y.K.  Haga. In prima întîlriire 
reprezentativa orașului Varșovia a 
cucerit o victorie comodă, dispunînd 
cu scorul de 8—2 (2—2, 2—0, 
4—0) de „laldetle ga'l'bene" așa 
cum este poreclită echipa H.H.Y.K. 
Trebuie să menționăm că în echi

După cum se știe, hocheiul este una din cele mai spectaculoase 
discipline sportive. In clișeu, un aspect din meciul de hochei pe ghe
ață C.IF,/CS. (Varșovia-și Banik Vitkovice (R Cehoslovacă).

(4), Ncurohr (2) și Oster iar pen
tru bucureștence: Colesnicov (2), 
Simionescu și Pădureanu.

In cadrul Cupei Sfatului Popu
lar al orașului Timișoara în etapa 
de duminică au fost obținute re
zulta te'e:

Seria l-a: Știința Timișoara- 
Progresul Timișoara 23-8 (11-2);
Metalul Tehnometal Tiniisoara- 
Metalul I.C.M.M. 17-5 (5-1);’Fla
mura roșie Jimbolia-Recolta Va
rias 9-8 (3-4); Metalul Reșița-Lo- 
comotiva Tim șoara 10-10 (4-4).

Seria Il-a: Metalul Electromo 
tor-S.M-T.C_F. 13-12 (6-7); Știința 
Invățămint-Rezervete de Muncă 
25-8 (9-6) ; Avîntul Deta-Con- 
structorul Lugoj ISM (6-1); Re
colta Giarmata-Constructorul Ti
mișoara 5-5 (1-3)

Feminin: Flamura roșie Lugoj- 
Metalul Reșița 3-2 (1-0); Flamura 
roșie Industria Lînei-Progresul Ti
mișoara 14-1 (8-1); Flamura roșie 
U.T.T.—S.M.T.C.F. 3-3 (2-0).

LA ORAȘUL STALIN

In localitate s-a disputat jocul 
feminin din cadrul „Cupei Orașe
lor" dintre reprezentativele Tg. 
Mureș și Orașul Stalin. Rezul
tatul final de 11-11 (5-5) a fost
realizat prin punctele marca'e de 
Sălăgeanu (5), Naghi (4), Oprea 
și Popa pentru oaspeți, de Stark
(4),,  Windt (2), Bosch (2) și 
Scheib (3) pentru gazde In ca
drul Cupei de iarnă pentru echipe 
masculine s-au înregistrat rezul
tatele:

Dinamo Orașul Stalin-Mefalul 
Săcele 32-6 (16-1), Recolta Ghim- 
bav - Constructorul Orașul Stalin 
13-21 (4-12). Recolta Hălchiu-Voki- 
ța Sibiu 12-9 (4-4).

hotărît să se îngrijească de orga
nizarea unui curs de arbitri.

Tot în cadrul acestei ședințe s-a 
discutat problema asociațiilor spor
tive, care nu s-au preocupat de 
dezvoltarea gimnasticii în colecti
vele sportive din gapitală. Comisia 
orășenească a hotărît să dea tot 
sprijinul pentru ca aceste colective 
sportive să-și îmbunătățească mun
ca în domeniul gimnasticii.

/. Kaufman 
corespondent

pa olandeză activează cîțiva jucă
tori oamiadieni și anume Zukivskâ, 
Onge, Smit și Dinger. Cei mai buni 
jucători ăi reprezentativei orașului 
Varșovia au fost Kurek și Wrobei 
care au înscris cîte 2 goluri. Cel 
die aii doilea meai al hocheiștitor 
olandezi s-a desfășurat la Stalino- 
grod, unde au întîlnit echipa Gor- 
nik. Și de data aceasta, hocheiștii 
polonezi au reușit un rezultat me
ritoriu terminând la egalitate: 
5-5.

In sfârșit, ultimul examen al re
prezentativei de hochei a R. P. 
Polone a avut loc la 26 decem
brie 1954 cind la Varșovia s-a 
desfășurat întîlnirea internațională 
de hochei dintre reprezentativele 
R. P. Polone și Austriei. Meciul 
s-a terminat cu victoria echipei 
poloneze cu scorul de 2—1 (1—0, 
0—1, 1—0). Punctele învingătorilor 
au fost înscrise de Czech iar pen
tru oaspeți a înscris Spielmann.

Voința a cîștigat „Cupa Âvîntul” Ia schi
Gh. Cristoloveanu (Dinamo) dublu învingător 

in probele alpine
Dacă am vrea să comparăm ca

priciile vremii cu felul în care s-a 
organizat competiția de schi „Cu
pa Avîntul" nu am putea să o fa
cem decît pentru prima zi a între
cerilor, în care soarele a scăldat 
cu razele sale piscurile, pentru ca 
în curird norii să le întunece, 
ploaia puternică aminttodu-ne de 
zilele verii, iar finaluî zilei să fie 
o veritabilă furtună cu zăpadă. 
Cam așa au stat lucrurile și în 
privința organizării în prima zi. 
In cea de a doua însă, vremea s-a 
arătat foarte favorabilă -sportivi
lor, în timp ce organizatorii s-au 
menținut pe pozițiile negative din 
ajun și, dacă ne gîndim bine, din 
ultimii doi ani. Intr-adevăr, este 
cu totul inadmisibil ca la un con
curs de importanța „Cupei A visi
tor la care participă cei mai buni 
schiori ai țării, componenți ai lo
tului republican, organizarea să 
fie sub orice critică. Vom aminti 
dear că pîrtia de slalom uriaș și 
coborîre a fost insuficient pregă
tită astfel că, încă cu o zi înainte 
de începerea probelor unul dintre cei 
mai buni schiori, Gh. Voiculescit 
(C.C.A.), a suferit un accident ca
red face indisponibil pentru în
treg anul. Tragerea la sorți și 
programul primei zile au fost fi
xate cu un sfert de oră înainte de 
ora 24, în ajunul probelor. In ziua 
concursului, la ora 9, cînd concu- 
renții probelor de fond așteptau 
startul, organizatorii se aflau pe 
pîrtie pentru marcaj. La ora 9,40 
tov. Dădu ridică placărda la locul 
plecării și se întinde cordonul pen
tru public. Ordinea plecării se a- 
nunță doar cu 8 mkmie înaintea 
startului, iar traseul se explică la 
ora 10,20. Infîrșit se dă plecarea1 
în categoria a Il-a. Primul con
curent din categoria I-a pornește 
în start la 10,49. Concurentele din 
nroba feminină au plecat după ora 
f2.

De ce spunem toate acestea ? 
Fiindcă trebuie să știți că aci nu 
este vorba doar despre o chestiune 
formală, de a se respecta un pro
gram în sine, ci de condițiile spe
ciale care se creează concurenți- 
lor. Știind că pleacă în cursă la 
ora 9 fond'știi, seniorii și junio
rii, senioarele și junioarele, s-au 
sculat în jurul orei 6, iar la 7 
au luat masa. încălzirea era ter
minată în jurul orei 9, organismul 
tirnd pregătit pentru efortul cursei. 
Dar startul s-a dat cu întîrzierile 
de care am amintit.

O mare întîrziere s-a produs și la 
probele alpine și pentru a se men
ține pe linia generală a proastei 
organizări, rezultatele au fost cal
culate cu întîrziere. Pîrtia de fond 
a prezentat în anumite porțiuni a- 
devărate pericole pentru concurenți 
(pomi răsturnați, gropi etc.).

In ciuda acestor condiții nefavo
rabile și în ciuda timpului nepriel- 
nic in prima zi, schiorii s-au stră
duit «a realizeze rezultate cît 
mai bune. Astfel, se cuvine a fi 
subliniată comportarea lui Gh. Cris- 
toloveanu (Dinamo) oare a ținut 
să dea un răspuns clar cronicaru
lui nostru de schi care se întreba.

Meciurile de baschet de ieri
Duminică s-au desfășurat în sala 

Giulești primele întreceri de bas
chet din cadrul „Cupei 16 Februa
rie", la care participă toate selec
ționatele de asociații din Capitală.

Dacă meciurile feminine au fost 
cîștîgate de echipele favorite la 
scoruri categorice, partidele mascu
line au fost mult mai echilibrate 
oferind spectacole interesante. Sub
liniem în special diîrzenîa cu care 
au luptat baschetbaliștii asociației 
Voința, care de altfel au reușit și 
surpriza zilei învingînd de justețe 
exiper«meritata formație din cam

Întrecerile de bob din cadrul camipiosiatuiW
de calificare de Ia Sinaia au fost animate
Duminică și ieri, atît la Poiana 

Stalliin pît și la Sinaia gerul a 
permis constructorilor celor două 
pîrtii de bob să reînceapă lucră
rile de amenajare. De la Poiana 
Stalto, ni s-a comunicat telefonic 
că, în cazul când vremea se va 
menține favorabilă, lucrările dte a- 
menajaire a pirtiei vor putea fi 
terminate curiind. Același lucru 
ni s-a comunicat și de la Sinaia. 
In plus, de la Sinaia, am fost a- 
v.izața că întrecerile din cadrul 

într-unul din articolele recente, da
că dinamovistul va confirma chiar 
din primul concurs supremația sa 
la probele alpine. Cristoloveanu a 
cîștigat. ambele probe : slalomul 
uriaș și coborîrea, de o manieră 
care-1 confirmă drept specialistul nr.

1 al respectivelor probe. Victo
riile sale din „Cupa Avîntul" se 
datoresc nu numai materialului pe 
care-1 folosește, cum cred unii, c* 
și progreselor sale tehnice, cura
jului și hotărîrii sale deosebite. 
O comportare demnă de subliniat 
a avut și Radu Scîmeci (C.C.A.) 
care a cucerit locurile secunde ale 
acelorași probe. Mențiuni se cuvin 
schiorilor : Bîrsan, ’ Săcui, Theil. 
Letcă și Dragomirescu.

La fond, întrecerile au fost ur
mărite cu deosebit interes, pasic- 
nind lupta pentru primul loc atît 
în proba de 12 km. seniori, cît și 
cea de ștafetă. FI. Lepădatu 
(C.C.A.) dozîndu-și mai just efortul 
și cu o tehnică mai bună la ur
cuș a reușit să-l întreacă pe di
namovistul V. Bunea la 12 km. 
In schimb, la ștafetă, timpul iu* 
Bunea pe 8 km. a constituit ■e- 
cordtil pîrtiei. Comportări bune au 
avut și tinerii : Dinu Matei, Fră- 
țilă Gh., Olteanu D. și Sumed"- a

EM. VALERIU
Iată principalele rezultate ale 

probelor din Cupa Avîntul: 
fond seniori 12 km. : 1. FI. Le
pădatu (C.C.A.) 45,09 min.;
2. V .Bunea (Dinamo) 45,13 min.;
3. Drăguț Gh. (C.C.A.) 46,06 min.;
4. Neguș Gh. (Dinamo), 5. He- 
bedeanu (C.C.A.), 6. Dinu Nicvlpe 
(C.C.A.), 7. Stuparu M. (C.C.A), 
Frățilă Gh. (Dinamo) etc.

Slalom uriaș seniori: 1. Gh.
Cristoloveanu (Dinamo) 1:27,03 , 2. 
R. Scîmeci (C.C.A.) 1:28,04; 3.
I. Bîrsan (Dinamo) 1:28,07 4.
N. Pandrea 1:28,08 ; 5. M. B rii 
(C.C.A.) 1:30,00 ; 6. Puiu D-a^o- 
mirescu (C.C.A.) 1:31,02; 7 T'ril 
Klaus (Voința), 8. Bucur M. (Pro
gresul), 9. Săcu’ I. (Dinamol. 10.
1. Berindei (Știința), 11—12 Clinei 
și Coli ban.

Slalom uriaș fete: 1. Madi Ma- 
rotineaniu (C.C.A.) 1:32,05. 2. We
ber (Voința) 1:52,9; 3. Suciu EL 
(Știința) 1:53,08, 4. Mîzgăreanu 
(Voința), 5. Maglaviceanu (Vom.taL

Fond senioare: 1. Zangor FI. 
(Progr.), 2. Botcariu (Dinamo),
3. Lucia Tabără (Voința).

Coborîre seniori: 1. Cristolovea
nu (Dinamo) 1:15.09; 2. Radu 
Scîmeci, 1:18,9; 3 Klaus Theil
1:18,9; 4. I. Bîrsan, 5. Săcui, 6. M. 
Bîră, 7. P. Dragomirescu, 8 1.
Letcă, 9. A. Albert, 10. N. Pan
drea. Coborîre fete: 1. We
ber (Voința) 1:55,4; 2. Suciu El. 
1:59,7 ; 3. Mîzgăreanu 2:02,7. Șta
fetă seniori 4x8 km. : 1. C C A 
2h03:20; 2. Dinamo 2h04:03; 3.
Știința, 4. Avîntul, 5. Avîntul-Vom- 
ța. Ștafetă fete 3x3 km. : 1. Voința,
2. Avîntul. Clasament general pe
asociații: 1. Voința 5171,82 pt.
cîștigătoarea Cupei Avîntul, 2. Di
namo 4091,13, 3. Avîntul 3868,30 pt.,
4. C.C.A. 2580,86, 5. Știința 2257,12.

pionatul categoriei A Locomotiva 
P.T.T.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate în prima zi din desfășurarea 
întrecerii: feminin: Știința I.C.F,- 
— Tînărul dinamovist 95-13 (42-5); 
Locomotiva — Voința 64-42 (26- 
17); Constructorul — FI. roște 
M.I.U 83-26 (53-14). Masculin: 
Voința — Locomotiva P.T.T. 59-56 
(28-27); Știința I.C.F. — Progre
sul 70-64 (41-36). Partidele vor 
continua joi după amiază, incepînd 
de la orele 17 în sala Giulești.

campionatului de calificare nu vor 
mai putea să înceapă joi 20 ia-i 
nuarie, așa cum era prevăzut, ci, 
date fiind cele cîteva zile de între
rupere a lucrărilor, ooborîrile die 
campio.net vor putea începe abia 
duminică 23 ianuarie. Aceasta bine 
înțeles dacă vremea se va menține 
la fel de favorabilă ca în ultimele 
două zile.

campio.net


Toma Reiter a cucerit titlul de campion international de tenis de masă al Belgiei
Bruxelles 17 (prin telefon). — 

Duminică noaptea au luat sfirșit 
Întrecerile de tenis de masă din 
cadrul campionatelor internaționa
le ale Belgiei. Un succes deosebit 
a repurtat reprezentantul nostru 
Toma Reiter care la proba de sim
plu bărbați și-a învins toți adver
sarii, cucerind titlul de campion 
international al Belgiei. Maestrul 
opalului Tona RerteT a jucat cu 
multă siguranță, s-a orientat tac
tic foarte bine și a luptat cu o deo
sebită dirzenie pentru victorie, reu
șind o performanță valoroasă. Prin
tre învinșii săi se numără jucători 
cunoscut Î ca Amouretti, Caffiero, 
Seifert O comportare frumoasă a 
avut și maestra sportului Sari Szasz 
care a întrecut-o categoric cu 3-0 
pe valoroasa jucătoare engleză

Diana Rowe, pierzind apoi la limi
tă cu 3-2 în fața Christianei Watel.

In finala probei de simplu femei 
austriaca Linda Wertl a dispus cu 
3-1 de Angelica Rozeanu.

Iată rezultatele tehnice mai im
portante: simplu femei: Ella Zeller- 
Huge 3-0 (12. 8, 14), Șari Szasz- 
Kind 3-0 (15, 13, 13) Angelica Ro- 
zeanu-Van Hegge 3-0 (8, 14, 8), 
Ella - ~ - - - — —
17). 
(16.
Ann
14).
(19-21. 16-21. 21-19, 21-19. 21-17). 
Rosalinde Rowe-Ella Zeller 3-0; 
semifinale: Angelica Rozeanu-Ch. 
Watel 3-1 (7, 17-21, 13, 13), Linda 
Wertl — R. Rowe 3-1; finală: Lin
da Wertl-Angelica Rozeanu 3-1

Zeller-Wouters 34) (15, 23, 
Șari Szasz-Diana Rowe 3-0 
22, 19), Angelica Rozeanu- 
Haydon 3-1 (13, 16, 12-21

Christiane Watel-Șari Szasz3-2

Maestrul sportu. 
lui Toma Reiter a 
obținut un nou suc
ces de răsunet in
ternațional. După 
ce la campionatele 
mondiale de anul 
trecut de la Londra 
Toma Reiter s-a 
clasat între primii 
oot jucători din 
me, participind 
data aceasta 
campionatele 
ternaționale de 
nis de masă
Belgiei, el a reușit 
să termine neînvins 
jocurile 
cucerind 
campion 
nai la
simplu bărbați. No. 
ua performanță rea. 
lizată este o răs
plată binemeritată 
pentru seriozitatea 
cu care se pregă
tește e x c e l e n- 
l u l nostru jucător.

lu. 
de 
la 

in- 
te- 
ale

susținute 
titlul de 

internațio- 
proba de

(21-16, 17-21, 21-17, 21-19). Simplu 
bărbați: Harasztosi-Rochet 3-0 (12, 
15, 16), Reiter-Cornil 3-0 (17, 13, 
12), Pesch-Schoul 3-0 
Gantner-Vleminsck 3-0 
Pesch-Sal 3-0 (13, 9, 
Bertrand 3-0 (12, 15, 
Harasztosi 3-1 (10-21, 
Colbert-Gantner 3-2 (19-21, 19^21, 
9, 15, 16), Reiter-Caffieiro 3-0 (14, 
15, 18), Reiter-Craigie 3-2 (11, 18, 
16-21, 22-24, 14); semifinale: Sei
fert (Germania occidentală) - 
Lanskoy (Franța) 3-1 (15, 10-21,
20, 16), Toma Reiter R. P. Ro- 
mînă) - Amouretti (Franța) 3-2 
(17-21, 21-18, 21-14, 18-21, 21-17) ; 
finală: Toma Reiter (R. P. Ro- 
mînă) - Seifert (Germania occiden
tală) 3-1 (21-15, 21-16, 19-21, 15- 
12). Dublu bărbați: Gantner-Pesch 
= Galvez-Sautereau 3-0 (7, 15, 13), 
Gantner-Pesch = Bertrand-Dela- 
barre 3-0 (18, 19, 16), Reiter- 
Harasztosi = Cardos-Rabelais 3-1 
(16, 14-21, 12, 12), Reiter-Harasz- 
tosi = Lanskoy-Lautereau 3-1 (12, 
11, 15-21, 14). Dublu femei: Șari 
Szasz-Shlaf = Kaiser- Van Gender 
3-0, Angelica Rozeanu-Ella Zeliler 
= Detournay-Schann 3-0 (12, 14, 
9), A. Rozeanu-E. Zeller = Șari 
Bzasz-Schlaf 3-0 (15, 11, 17); semi
finale: Angelica Rozeanu-Ella Zel- 
ler = Haydon-Isacs 3-0 (11, 14, 
16); finala: R. Rowe-D. Rowe — 
A. Rozeanu-E. Zeller 3-1 ■ (25-23, 
21-19, 17-21, 21-18). Dublu mixt: 
Șari Szasz-Toma Reiter = Van 
Kenten-Springs 3-0 (14. 13, 19), 
Ella Zeller-Gantner = Rougagnou- 
Lanskoy 3-2 (16-21, 21-16, 21-18, 
16-21, 21-10), Angelica Rozeanu- 
Harasztosi = Van Overloo-Demou- 
lin 3-0 (14, 7, 15), A. Rozeanu- 
Harasztosi — Lauber-Wegrath 3-1 
(18, 19-21, 19, 17), Diana Rowe- 
Wogrmc = Zeder-Gan trier 3-1 (14, 
15, 16-21, 13): semifinale: R. Rowe- 
Caffiero = A Rozeanu-Harasztosi 
3-2 (18-21, 21-14, 12-21, 21-19, 21- 
16), Wertl-Just = Diana Rowe- 
Wogrinc 3-2 ; finala: Wertl-Just = 
R. Rowe-Caffiero 3-1.

(8, 14, 13), 
(23, 6, 17), 
8), Reiter- 

13), Stoop- 
19, 16, 12).

Simultanele marilor maeștri

Sraislov și Keres

STOCKHOLM (Agerpres) TASS 
transmite:

Marii maeștri sovietici Vasili 
Smîslov și Paul Keres, care se 
găsesc în drum spre Moscova, ve
nind de la Londra, au .dat la 12 
ianuarie in capitala Suediei, două 
simultane la 30 de .mere fiecare. 
Marele maestru Smislov, jucînd 
Intr-un ritm foarte rap’d, a ter
minat în numai trei ore toate par
ti dele. El a cîștigat 26 și a re
mizat 4 Marele maestru Keres a 
cîștigat 29 de partide si a pier
dut una.

Succesele marilor maeștri Smîs
lov și Keres sînt subliniate de zia
rul „Stockholms Txfriingen* ca 
intrecînd toate așteptările. Sala în 
care au avut loc simultanele a 
fost pl:nă pină la refuz cu șa
hiști suedezi care au urmărit cu 
mare atenție desfășurarea parti
delor.

TURBINE ERFURT CONTINUA 
SĂ CONDUCĂ IN CAMPIONATUL 

R. D. GERMANE

In etapa de duminică a campio
natului R. D. Germane nu s-au 
desfășurat decit patru meciuri. Re
zultatele înregistrate sînt cele aș
teptate, iar in clasament nu s-au 
produs modificări importante. Di
namo Berlin, echipa care are cele 
mai mari șanse să ocupe primul 
loc a învins echipa Chemie Halle 
Leuna cu 3-2. Aktivist Brieske 
Senftenberg a terminat la egalitate 
0-0 cu fruntașa clasamentului Tur
bine Erfurt. Echipa Wismut Karl 
Marx Stadt a obținut o frumoasă 
victorie cu 6-3 în fața echipei Ein
heit Dresden, și a trecut de pe locul 
IV pe locul III in clasament Cel 
de ai patrulea med s-a desfășurat 
intre Rotation Babelsberg și Empor 
Rostock. Victoria a revenit pruni
lor cu 2-1.

In urma acestor jocuri clasamen
tul Se prezintă astfel:

HOTMH»
Babelsberg

12. Empor Rostock
13. Chemie Karl

Marx Stadt
14. Fortschritt

Meerane

14 3 5 6 19:23

14 3 1 10 19:31

★

12
12

11

7

desfășurat la

—o—
Congresul Federației 

Internaționale de Fotbal
Viena. — După cum anunță zia

rul austriac „Oesterreichische Volks- 
stimme” viitorul congres al Fede
rației Internaționale de Fotbal se 
va desfășura în anul 1955 la Mos
cova. iar în anul 1956 ia Lisabona

SCURTE ȘTIRI EXTERNE

Erfurt
Berlin
Karl

ÎS 7 5 S 29:15 19
14 9 1 4 20:17 19

X Turbine
2. Dinamo
X Wismut
Marx Stadt 
Lokom. Leipzig 
Aktivist Seni, 
tenberg
Z.S.K. Vorwărts 
Motor Zwickau 
Einheit Dresden 
Chemie Halle 
Leuna
Rotation Leipzig 
Rotation .

4.
5.

X
7.
x
9.

10.
11.

15 7 3 5 25123 17
14 5 5 4 21-22 15
14 7 • 7 24:23 14

15 C 2 7 20:23 14

15 0 2
13 4 5

7 20:23 14
4 22:22 13

INTÎLN1R1 INTERNATIONALE
ALE SPORTIVILOR MAGHIARI

Budapesta 17 (prin telefon). — 
Sîmbătă și duminică, capitala R.P. 
Ungare a găzduit două importante 
întîlniri internaționale. Echipele 
Partizan Belgrad au întîlnit la 
baschet și la polo pe apă echipele 
flonved Budapesta. Ambele întîl- 
n.ri au fost cîștigate de sportivii 
maghiari. La baschet Honved a 
învins cu 100—67 (47—28), iar la 
polo, a cîștigat cu 7—0 (4—0).

Sîmbătă, echipa de lupte a R.P. 
Ungare a susținut o întrecere la 
Istanbul cu reprezentativa Turciei. 
Sportivii turci au cîștigat întîlni-

Ked3v|ia fi Adtmnutrapa, Buvuieșu,

rea cu 
echipei 
de Polyak, Tarr, Szilvassy.

CAMPIONATUL
GHEAȚA AL R. CEHOSLOVACE

5-3. Cele trei puncte ale 
maghiare au fost cîștigate

DE HOCHEI PE

Praga 17 (prin telefon). Dumi
nică a început returul campionatu
lui de hochei al R. Cehoslovace în 
cadrul căruia s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: U.D.A. Pra
ga — Spartak Simchov Tatra 3-3; 
Spartak Brno — Tankista Praga 
2-6; Spartak Sokolovo — Spartak 
Motorlet 2-4; Ruda Hvezda Brno — 
Kridla Vlarti Olomouc 4-1.

■ Duminică 
Bari (Italia) 
dintre reprezentativele 
Belgiei. Victoria a revenit echipei 
Italiei cu I—0 (I—0) prin «r-Ju! în
scris de Boniperti în tnin. 33. Echi
pa Italie: nu a lost in cea mai 
bună formă. Dealtfel și în cursul 
săptămînii trecute în joc de antre
nament ea fusese întrecută cu 
de reprezentativa de tineret a 
Bei.

■ Federația Internațională 
Fotbal a hotă rit ca turneul inter
național de juniori, programat anul 
acesta în Italia să se dispute după 
o nouă formulă. Astfel, echipele 
vor fi împărțite în patru grupe și 
vor susține meciuri sistem campio
nat Echipele clasate pe primele 
locuri in grupe nu vor mai susține 
jocuri între ele. Pînă acum s-au 
înscris 14 țări printre care R. P. 
Ungară. R. Cehoslovacă, Jugo
slavia, Italia. Franța, etc

s-a
meciul internațional 

Italiei și

N-a fost chiar atît de ușor 
pentru Comitetul C.F.S. al 
Orașului Stalin să pună pe pi
cioare optimile de finală ale 
campionatului republican de șah 
pe anul 1955. Greutăți au fost 
destule, în special cînd s-a pus 
problema locului de desfășurare 
al concursului. Pînă la urmă 
insă, lucrurile s-au aranjai și 
încă 
Mai rămînea o singură proble
mă, 
aceea a arbitrilor.

Arbitri s-ar fi găsit. In defi
nitiv. sînt destui cunoscători ai 
șahului în Orașul Stalin, elemen
te calificate, care ar fi putut 
contribui la buna desfășurare a 
partidelor, mai ales că la șah 
n-ai de a face nici cu... ofsaid
uri, nici cu... obstrucții, nici cu 
alte probleme care le scot uneori 
peri albi bieților arbitri de fotbal... 
Numai că mai toți jucătorii frun
tași luau parte la concurs și 
deci... nu se mai găseau arbitri.

Toți tovarășii de la Comitetul 
C.F.S. au venit cu soluția sal
vatoare: unii jucători să îndepli
nească și funcția de arbitri, 
bineînțeles atunci cînd au runda 
liberă. Alegerea a fost făcută în 
persoana tovarășilor M. Olăieru, 
Carol Schron, Dumitru Kati șl 
Andrei Kiss.

Și, după cum ne relatează co
respondentul nostru Cristian Po-

tntr-un chip mulțumitor.

in aparență mai ușoară:

i

rumboiu, lucrurile au mers bine. 
Pînă intr-o zi insă...

In ziua ceea se disputa par
tida dintre M. Olăieru și I. Da- 
neș. In sală era liniște deplină. 
Toți cei de față urmăreau aten- 
ți acest „duel”, care se desfășu
ra în avantajul lui Daneș. Pie
sele acestuia incercuiseră poziția 
regelui advers și Daneș căuta 
acum lovitura de grație... Deo
dată, în tăcerea sălii, răsună 
grav și sentențios vocea lui 
Olăieru:

— Tovarășe Daneș, îmi pare 
rău. dar partida e remisă.

— Cum remisă? se miră Da
neș.

— Da, da, tovarășe, răspunse 
calm Olăieru. E remisă. Pozi
ția a fost repetată de trei ori!

— N-a fost nici o poziție re-- 
petată! protestă Daneș. Eu— 

Dar nu mai putu să continue 
fraza, căci Olăieru se și ridica
se de la masă, după ce semnase 
în mare grabă foaia de concurs 
în calitate de jucător și de... ar
bitru!

— Fac contestație! exclamă 
Daneș.

— N-ai decît, zîmbi Olăieru, 
sigur de el. Fă-o și dă-o... arbi
trului. Eu hotărăsc asupra ei! 

...Tot e mai bine că a ieșit și 
remisă! Cu sistemul ăsta, tov~ 
Olăieru iși poate face... mat ori
ce adversar!

Epigrame

3-2 
Ita-

de

Conducerea colectivului 
Recolta-Fundata regiu
nea Stalin, nu s-a îngri
jit nici pînă acum de ri
dicarea echipamentului 
sportiv ce i s-a' reparti
zat în August 1954. 

Nu-i o simplă întîmplare 
Și deci cer să se rețină : 
In Recolta lor, se pare, 
Mai există și... neghină I

Unui student 
codaș la învățătură i

Turneul luptătorilor
MOSCOVA (Agerpres) TASS 

transmite:
Răspunzînid invitației Comitetu

lui unional pentru cultură fizică 
și sport, la 15 ianuarie a sosit la 
Moscova echipa selecționată (de

Constantin Dumitrescu a 
în „Turul ciclist al

^rmare din pag. l-a) 

concurenți. La succesul lui Dumi
trescu au contribuit și coechipierii 
săi Constantin Șandru și Gabriel 
Moiceanu, care l-au ajutat să se 
mențină în plutonul fruntaș în toa
te etapele și să răspundă la timp 
atacurilor lansate de cicliștii bel
gieni și danezi.

Etapa cont racronometr ului s-a 
desfășurat pe o distanță de 45 km., 
pe o șosea neasfaltată. Cel mai 
bun rezultat l-a obținut jugoslavul 
Petrovici, care a parcurs distanța 
în timpul de lhl5’10”8/10. S-au 
clasat in ordine: 2. Vermeulin 
(Franța). lhI5Tl”4/10; 3. Schae
pens (Belgia) lhl5’24’’8/10; 4.
Vrancen (Belgia) ; 5. Todorov (R. 
P. Bulgaria); 6. Assur (Egipt) ; 
7. Dalgaard (Danemarca) ; 8. C. 
Dumitrescu (R.P.R.) ; 9. Metelko

I
»

Spui
Dar cum iarna nu-s concursuri, '
Ai găsit o rezolvare ;
Deocamdată fugi... de cursuri I
. ., r , r ....... ... . <

că-ți place atletismul,

suedezi in U.R.S.S,
lupte clas'ce a Suediei. Sportivii 
suedezi vor susține mai multe to- 
tîlniri prietenești cu luptătorii so
vietici în orașele Moscova 
ningrad.

și Le-

luat conducerea
>»

(Jugoslavia) ; 10. Rasmussen (Da. 
nemarca) ; 11. Shinghalta (Libia) ; 
12. Kolev (R. P. Bulgaria) ; 13. 
Loyd (Anglia) ; 14. Van Meenen 
(Beilgia) ; 15. Muradian (Liban).

Clasamentul general individual 
după cinci etape-: 1. Constantin 
Dumitrescu (R.P.R.) 18h52’37”; 2. 
Muradian (Liban) 18h53’21 ”2/10 ; 
3. Petrovici (Jugoslavia) 18h53’26” 
8/10; 4. Basev (R. P. Bulgaria) ; 
5. Meenen (Belgia) ; 6. Ravn (Da
nemarca) ; 7. Schaepens (Belgia) ; 
8. Todbrov (R. P. Bulgaria) ; 9. 
Rusev (R. P. Bulgaria) ; 10. Ras
mussen (Danemarca).

In clasamentul general pe echipe, 
cicliștii din echipa R .P. Bulgaria 
A continuă să se mențină în frunte.

Luni 17 ianuarie a fost zi de re
paus, iar marți 18 ianuarie se 
dispută etapa a Vl-a : El Fayoum— 
El Ghizeh (92 km.).

1

masa
India
Jucă- 

și Te- 
in In-

Jucătorii de tenis de 
din R. Cehoslovacă in

Praga 17 (prin telefon), 
torii cehoslovaci Andreadis 
reba care se află în turneu
dia, au susținut mai multe intil- 
niri cu jucătorii indieni. Iată rezul
tatele individuale: Andreadis — 
Vyas 2-0; Tereba — Chanberan 
2-1; Andreadis — Chanberan 2-0; 
Tereba — Vyas 2-0; Andreadis, Te
reba — Chanberan, Vyas 2-0.

La Bombay, întîlnirea s-a terminat 
cu un rezultat surpriză. Victoria a 
revenit jucătorilor indieni cu scorul 
de 3-2.. Iată rezultatele individuale: 
Tereba — Chanberan 0-2; Andrea
dis — Vyas 2-0; Andreadis — 
Chanberan 1-2; Tereba—Vyas 0-2; 
Andreadis, Tereba — Chanberan, 
Vyas 2-0.

Coiul Mil-.- N, 17 telefon « 30 3ft 5.30.37 Nr 1-9-5? STAS 3452 -62 Intr Poligrafică Nr. 2 «tr. Brezoianu Nr. 23-25. Abonamen
tele »e iae la oficiile poștale prin fao torii poștali și difuzor!! voluntari dia Întreprinderi,


