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AL£6EMl£ ORGANELOR SPORTIVE SINDICALE
PESTE PUȚIN timp mișcarea 

noastră sportivă sindicală va 
trăi un eveniment deosebit de im
portant: alegerea organelor spor
tive sindicale. Cu acest prilej ma
sele de sportivi își vor spune cu- 
vîntul, cîntărind cu chibzuință 
munca desfășurată de cei cărora 
le-au dăruit încrederea, aiegtndn-i 
In conducerea muncii sportive. Tot 
atunci, în adunările pentru prezen
tarea dărilor de seamă și pentru 
alegeri, vor fi aleși în organele 
sportive cei care s-au dovedit a 
merita această încredere, cei mai 
buni tovarăși de muncă, pricepuți 
în sport, oameni cinstiți, cu tra
gere de inimă Pînă atunci, însă, 
sarcina fiecărui activist, a fiecărui 
sportiv este să contribuie cu toate 
forțele pentru a transforma acest 
eveniment într-o adevărată sărbă
toare a mișcării sportive sindicale 
din țara noastră.

Acum, cînd pretutindeni a început 
acțiunea alegerilor organelor spor
tive sindicale, este bine să ne 
«mințim de frumoasele realizări 
cu care sportivii colectivelor Me
talul Baia Mare. Metalul Teh- 
nometal Timișoara. Locomotiva Gri- 
vița Roșie București, Locomotiva 
Constanța, Flamura roșie U.T.A., 
Constructorul sau Minerul Petro
șani etc. au întîmpinat alegerile or
ganelor sportive sindicale din anul 
trecut Numeroasele concursuri și 
eompetiții organizate în regiuni ca 
Suceava, Iași, Cluj, Arad, Hune
doara, București sau Oradea, fru
moasele rezultate obținute în înde
plinirea înainte de termen a anga
jamentelor anuale de către colecti
vele unor asociații sportive cum sînt: 
Locomotiva, Metalul, Progresul, ca 
și întrecerile desfășurate sub lo
zinca „tot mai mutte succese în 
cinstea alegerilor", au însemnat 
tot atîtea mărturii ale dragostei 
cu care membrii colectivelor spor
tive sindicale au primit vestea 
alegerilor.

In acest an alegerile sportive tre
buie să contribuie la dezvoltarea miș
cării noastre sportive sindicale și 
acest lucru trebuie să-i însuflețească 
pe membrii colectivelor sportive sin
dicale în acțiunea de pregătire și 
întîmpinare a alegerilor. Sarcini 
foarte importante revin în această 
acțiune asociațiilor sportive sindi
cale și activiștilor din colectivele 
sportive. Popularizarea și dezba
terea largă a instrucțiunilor pen
tru alegerile sportive, desfășurarea 
unei intense munci de propagandă 
și agitație în jurul acestui însem
nat eveniment precum și luarea 
din timp a tuturor măsurilor or
ganizatorice necesare, sînt princi
palele sarcini ale activiștilor spor
tivi din asociațiile și colectivele 
sportive sindicale, în perioada ac
tuală In această direcție se reco
mandă organizarea cît mai multor 
concursuri care să ducă nu numai 
la obținerea unor rezultate din cele 
mai valoroase dar și la angrena
rea de noi și noi oameni ai mun
cii în practicarea sportului, la 
creșterea numărului de membri de 
colectiv, ța întărirea secțiilor pe 
ramură de sport și a cercurilor 
sportive. De asemenea, un accent 
deosebit trebuie pus pe organiza

Recordurile atleților polonezi
VARȘOVIA ȚAgerpres) P.A.P. 

transmite:
In cadrul tmui concurs de atle

tism desfășurat pe stadionul aco
perit din Cracovia au fost sta
bilire două noi recorduri ale R-P« 

rea concursurilor pentru trecerea 
normelor G.M.A., astfel îneît, în 
cinstea alegerilor, t»n număr cit 
mai mare de sportivi să devină 
purtători ai insignei G.M.A. Fi
rește, aceeași grijă trebuie arătată 
tuturor celorlalte aspecte ale mun
cii sportive din colectivele sportive 
sindicale: munca de instruire și 
educație, munca organizatorică și 
administrativ-financiarăi, etc.

In c’entrut preocupărilor pentru 
buna organizare și desfășurare a 
alegerilor sportive sindicale trebuie 
să fie situată munca pentru pregăti
rea dărilor de seamă, care să oglin
dească contribuția sportivilor la 
îndeplinirea pianului de producție, 
preocuparea lor pentru ridicarea 
nivelului profesional, felul cum 
consiliul colectivului sportiv a res
pectat principiul muncii colective, 
cum a muncit pentru întărirea le
găturii cu masa de muncitori 
pentru atragerea de noi membri în 
colectivul sportiv. Darea de seamă 
trebuie să reliefeze puternic con
tribuția organelor sportive sindi
cale la desfășurarea muncii poli
tice de masă, la educarea comu
nistă a membrilor de colectiv. Ia 
baza alcătuirii darii de seamă tre
buie să stea analiza critică și au
tocritică a muncii colectivului spor
tiv pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce izvorăsc din Hotărîrea Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R. din 26 
iunie 1949 și din Rezoluția celui 
de al Iil-lea Congres al Sindica
telor din R-P.R. din 26—30 ianua
rie 1953.

Alegerile organelor sportive sin
dicale, care vor începe în curlnd 
în întreaga țară, trebuie să con
stituie chezășia unei și mai largi 
dezvoltări a mișcării noastre spor
tive sindicale. Pentru aceasta, bu
na pregătire și desfășurare a ale
gerilor trebuie să fie privită cu 
toată atenția nu numai de către 
activiștii asociațiilor și colective
lor sportive, dar și de către comi
tetele de întreprindere, care pot 
și trebuie să aducă o importantă 
contribuție în îndeplinirea cu suc
ces a acestei sarcini, precum și de 
către comitetele centrale ale sindi
catelor și de către conducerile ad
ministrative.

Multiplele probleme ale activi
tății sportive din întreprindere pot 
fi însă rezolvate numai de cadre 
bine pregătite, cu dragoste de 
muncă și de sport. Iată de ce, a- 
legerea celor mai buni tovarăși de 
muncă, a acelor oameni care cu
nosc și iubesc sportul și în ace
lași timp știu să muncească pentru 
dezvoltarea lui în cadrul întreprin
derii respective, are o importanță 
covîrșitoare în această acțiune.

împletind activitatea de fiecare 
zi cu munca pentru pregătirea a- 
legerilor organelor sportive sindi
cale, activiștii sportivi vor face ca 
și în acest ah alegerile organelor 
sportive să însemne o adevărată 
sărbătoare a sportivilor, un puter
nic mijloc de îmbunătățire a mun
cii în colectivele sportive sindicale 
de pe întreg cuprinsul patriei noa
stre.

Polone. Astfel, tînăra atletă Fig- 
wer a obținut la proba de arun
care a greutății rezultatul de 
12,98 m., iar Maria Kuzion a să
rit la triplu salt fără elan 7,90 m.

In apropierea Moscovei

Schtoru rommi se pregătesc 
alătefi de sportivii sovietici și cei din R. Cehoslovacă, 

R. P. Polonă, R. P. Bulgaria
Antrenorul lotului nostru de schi 

aflat la Moscova, Anghel Vrabie, 
ne-a comunicat telefonic o serie da 
amănunte, în legătură cu pregăti
rile pe care le fac acolo foradiștii și 
săritorii noștri.

Ei locuiesc în partea de nord a 
«nașului, la hotetal Sevenntja, dar 
fac antrenamente la centrul de pre
gătire Podrevskovo, la 30 km. de 
Moscova. Săritorii se antrenează 
pe o trambulină, care permi'e în
cercări în jurul a 60 de metri. 
Fodrevskovo este stațiunea de iar
nă la cane vin schiorii din capitala 
Uniunii Sovietice, fiind în același 
timp și locul de desfășurare a ce
lor mai importante competiții. încă 
de la sosire, sportivii noștri au fost 
înconjurați de o atenție deosebită, 
fiind întîmpinați de antrenorii și 
schiorii sovietici care le-au împăr
tășit din bogata lor experiență. 
FondiȘtii noștri sînt de altfel în
drumați de cunoscutul antrenor Lev 
Nfoolaevici Dimitriev, care se ocu
pă de pregătirea lor teoretică, le 
verifică programul de antrenament, 
dîndu-le în același timp și îndru
mări tehnice. Schiorii noștri au 
fost de asemenea vizitați și îndru
mați de antrenorul de stat pentru 
probele de fond V. N. Naumov, ca 
și de cunoscutul specialist Na- 
gornîi. Săritorii noștri se antrenea
ză sub conducerea cunoscutului 
specialist Andreev, iar Cornel Cră
ciun, cel mai bun din acest lot, se 
antrenează după sfaturile săritoru
lui Kudriașov pe care-1 cunoaște de 
la întrecerile din Poiana Stalin.

Joi după-amiază, fondiștii au 
participat la un antrenament con
trolat, pe un traseu de 25 km. Cel 
mai bun rezultat l-a obținut Con
stantin Enache, urmat de Olteanu 
și Cimpoia. Săritorii s-au acomodat 
destui de greu, ia început, cu 
trambulina, dar apoi au făcut pro
grese însemnate. La un antrena
ment desfășurat miercuri. Cornel 
Crăciun a reușit o săritură de 61 
metri.

In același hotel cu schiorii noștri 
locuiesc și schiorii polonezi, bul
gari și cehoslovaci, formînd o a- 
devărată familie.

După-amiaza și seara schiorii 
noștr.i iau parte la un bogat pro
gram, vizitînd orașul, asistind la 
diferite spectacole. In ultimele zile 
ei au asistat din lojele Teatrului 
Mare din Moscova la baletul Ray- 
monda, în altă seară au fo6t la 
circ, iar spectatorii moscoviți i-au 
mai întîlnit și la întîlnirea interna
țională de lupte libere U.R.S.S.— 
Japonia.

Pe pîrtiile, pe care fac antrena
mente, schiorii noștri întHnesc nu

Maestrul sportului Constantin 
Enache s-a dovedit la începutul 
acestui sezon cel mai in formă 
fondist al nostru. Așa cum ni s-a 
comunicat telefonic de la Mosco
va, la ultimul antrenament con
trolat Constantin Enache și-a în
trecut coechipierii tntr-o cursă de 
25 km.

împreună cu ceilalți schiori ai 
noștri care se antrenează la Mos
cova, Constantin Enache va lua 
parte în curind la o mare între
cere internațională, la startul că
reia vor fi prezenți cei mai buni 
schiori fondiști din Uniunea So
vietică, R. Cehoslovacă, R. P. Po
lonă, Norvegia și Suedia. Probabil 
că acestora să ti se adaoge un 
lot numeros de schiori din Fin
landa, printre care și renumitul 
Hakulinen. Această competiție este 
socotită pe drept cuvlrit cea mai 
importantă întrecere a schiorilor 
fondiști din actualul sezon. 

meroși sportivi din Moscova, pre
cum și pe renumiții schiori sovie
tici Vladimir Kuzin, Kolcin, Teren
tiev și alții.

Kolcin și Kuzin au stat de multe 
ori de vorbă cu schiorii noștri, au 
discutat probleme tehnice, expu- 
nînd detailat felul în care se pre
gătesc pentru marile competiții ale 
acestui sezon. Duminica trecută, la 
Podrevskovo a venit un număr 
foarte mare de locuitori ai Mosco
vei, ceea ce a făcut ca antrena
mentele să se transforme în adevă
rate întreceri. încurajați de specta
torii care se aflau de ambele laturi 
ale pîrtiei, schiorii romîni ca și 
cei bulgari, polonezi, cehi și nu
meroșii schiori din capitala Uni
unii Sovietice s-au antrenat cu o 
deosebită tragere de inimă.

Un interes deosebit stîrnește în
trecerea internațională de schi, care 
se va desfășura începînd de la 26 
ianuarie și pînă la 30 ianuarie. La 
această întrecere vor lua parte 
schiorii care se pregătesc actual
mente la Moscova, precum și cei 
mai buni schiori din Norvegia și 
Suedia și probaM oei din Finiiamda. 
Tocmai de aceea, zilele care au ră
mas pînă la concurs sînt din plin 
folosite pentru antrenament.

„Băieții noștri — ne-a spus în 
încheiere antrenorul Anghel Vrabie 
— așteaptă cu nerăbdare întrece
rile și speră să obțină rezultate 
valoroase. Și dacă vor mai trece 
cîteva zile pînă voi putea să vi le 
comunic, pot să vă anunț ca ziîa- 
rul „Soviețkî Sport" publică în 
numărul său de astăzi (N.R. joi) 
știrea că patinatorul nostru Titus 
Samca a îmbunătățit recordul țării 
la 500 metri, reușind 44,9 sec. în
că de la plecarea din țară, schiorii 
noștri au hotărît să cheme la în
trecere pe patinatorii noștri care se 
află la Alma-Ata.

Pînă acum patinatorii au avan
taj..

DE PE ÎNTINSUL PATRIEI
PENTRU O RECOL'Ia 

BOGATA IN 1955
Răspunzind chemării partidu

lui și guvernului de a sprijini 
repararea mașinilor și uneltelor 1 
agricole necesare campaniei \ 
agricole din primăvara aceas- • 
ta, mai multe brigăzi de maiștri 
și muncitori din întreprinderile 
orașului Galați au plecat la '•
S.M.T-uri și G.A.S.-uri in re
giune.

Intr-una din brigăzile de i 
muncitori de la Șantierul Na- ;i 
val din localitate se află trei '■ 
sportivi care și-au manifestat 
dorința de a contribui la obți- ' 
nerea unei bogate recolte în' a- : 

. cest an. Aceștia sînt: boxerul 
Dumitru Făiăciune, fotbalistul ' 
Victor Șerbu și boxerul Dănilă 1 
Șerban. '

Ei se află la S.M.T. Vameșul, 
unde, lucrind la repararea mo
toarelor de tractor I.A.R.-U.T.2 
și a unor semănători au folosit 
metoda sovietică de reparație 
pe ansambluri și au obținut 
frumoase rezultate.

coresp. G. Ștefănescu și . 
V, Paladescu

ACTIVITATEA SPORTIVĂ 
CONTINUA

Datorită măsurilor luate de 
Comitetul orășenesc C.F.S.- 
Turda, s-a pus la dispoziția 
sportivilor din colectivul Voința ; 
o sală de sport unde își fac an
trenamentul boxeri, luptători, 
jucători de tenis de masă. ș. a.

-■ De asemenea, s-a repartizat o 
sală și Școlii sportive de tine- 
ret-atletism, în care cei 60 de 
elevi își pot continua activita
tea practică și teoretică în 
timpul iernii. \

coresp. 1. Cordoș
EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFII - 

TURISTICE
Peste 6.000 de oameni ai 

muncii din orașul Cluj au vi
zitat expoziția de fotografii tu
ristice organizată de C.C.S. 
prin Direcția Turism și Ex
cursii. Expoziția s-a închis zilele I 
trecute, urmînd a fi trimisă la 
Oradea.

(de la subredacția noastră), 
---------------------------- ----------—d



SPART ACHIADA DE IARNĂ A SATELOR
IN SAT LA MĂURENI...

Hu este un lucru ne
obișnuit ca din trenul ca
re face popas in mica ga
ră a Mâurenilor să co
boare mulți călători... A- 
poi grupul lor pornește 
spre satul care se vede 
tn apropiere, fiecare gră- 
bindu-se spre casă. Dumi
nica trecută printre oei 
care au poposit in gară, 
din trenul de Reșița. se 
aflau patru tineri care in 
loc de pachete și serviete 
purtau sub braț cutii 3e 
far. După ce s-au infor
mat asupra drmiuai spre 
tai. au ccrnit-o voini
cește in urma grupului 
de localnici.

Erau tinerii șahiști re- 
ftfeni luliu Szabo, tehni
cian la fabrica de mașini 
fleet rice, sudorul Toma 
Stoica electricianul Au
rel Sălăjan și formarul 
Oheorghe Preisach. Mer
geau la Gospodăria A- 
gricolă de Stat din Mău- 
reni unde erau așteptați 
de mer-'-r-i secției de șah 
Oi colectivului pentru 
jpcur: de antrenament, în 
Șederea întrecerilor pe 
țâre reprezentanții Mău- 
țenilor urmează să le

Comitetele de întreprindere, factor important 
in alegerea organelor sportive sindicale

Ao'.icînd zi de zi hotânrhe par-
Bdtiîui ți fokwnri, tn mod creator 
Minunata experiență a sindicate
lor sovietice. Consiliul Central al 
Bind: ațelor din R.P.R. a așezat 
Ia loc de frunte în preocupările 
sate ș; problema culturii fizice și 
a sportului. Cultura fizică și spor
tul nu trebuie privite numai ca 
un mijloc de întărire a sănătății, 
ci și ca unul din cele mai impor
tante mijloace de educație politică 
a maselor, de mobilizare a trnere- 
tulu in jurul organizațiilor de 
mas? și Je asemenea, ca o ccrrtri- 
bu ir însemnată la creșterea unei 
generații puternice și rezistente, 
gate î lupte cu toate forțele pen
tru victoria deplină a socials- 
muîu. și pentru apărarea patriei-

Pentru atingerea acestor scopuri, 
can't . tete centrale ale sindicatelor 
din țara noas'ră, îndrumate per- 
man-nt de Consiliul Centra! al 
Sin1: telor, acordă o deosebită 
inr ' i’tță dezvoltării culturii fi
zic și sportului în rindurile oame
nilor muncii Ca urmare, multe co- 
iRitete de întreprindere sau instl- 
-teție dau toată atenția problemei 
dez 'tărti sportului în respectivele 
pnitătîi de muncă șt dau un sprijin 
țfcctiv coiecti'-elor sportive.

In perioada actuală, mat mult 
ca 'ricînd, colectivele sportive 

■fcebuie să primească nn sprijin e- 
fectiv din partea comitetelor de în- 
trenri "ictere. Aceasta, deoarece miș
carea sportivă sindicală se pregă
tește să tatîmpine umd din cele 
mai importante evenimente: alege
rile organelor sportive sindicale.

Prima sarcină care le revine co
mitetelor de întreprindere este a- 
eeea de a controla dacă hotărîrea 
prezMiutai C.C.S. și instrucțiu
nile pentru prezentarea dărilor de 
seamă și desfășurarea alegerilor 
organelor sportive sindicale au fost 
popularizate în rindurile oamenilor 
muncii și dacă masele de munci
tori dezbat problemele legate de a- 
legerite organelor sportive sindi
cale.

O aittă sarcină a comitetelor de 
întreprindere este aceea de a ana
liza serios propunerile făcute la 
alegerea consiliului colectivului 
«portiv. In acest consiliu trebuie 
promovați oameni cinstiți, cu dra
goste penlra sporit, care să poată 
munci cu avînt în cadrul consiliu- 
hli colectivului sportiv. Numai în 
Acest fel se poate evita alegerea 
Onor cadre necorespunzătoare. In 
tei-td 1953, s-au întîmplat .aseime- 
aea cazuri la colectivul sportiv Me
talul Electroputere Craiova, coSec- 
Sru. sportiv Constructorul Bacău, 
•fc și după o scurtă perioadă de 

nevoie să se recurgă

SPOtTUL POPULA'
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susțină in cadrul Spar'-a- 
chiadei satelor. De altfel, 
grupul de șahiști sosit la 
Măureni nu era singurul 
care se deplasa. In aceiași 
zi alji sportivi din Reși
ța, in special șahiști, au 
mers să i mpărtățească 
din experiența lor țărani
lor muncitori din comuna 
Tirol, de asemenea parti
cipant; la marea între
cere a Spartachiadci.

—hdă-i in fața tablelor 
de șah pe șahiștii din 
Măureni și pe oaspeții lor 
din Reșița. Cu multă gri
jă și răbdare aceștia din 
urmă arată lui Ion Ciro- 
ianu, Conradi Hack, Nico- 
lae Cincu, Iosif Gandu și 
celorlalți șahiști din Mă- 
ureni diferite deschideri, 
fina’urt etc. și nu uită să 
le atragă atenția asupra 
diferitelor reguli de con
curs. Dar sportivii din 
Măureni sini șahiști de 
nădejde. Unii dintre ei 
reușesc să pună tn difi
cultate pe reprezentanții 
Reșiței, ceea ce face pe 
luliu Szabo să spună la 
un moment dat: ,,Dacă 
veți lupta ou seriozitate

ți încredere o să faceți 
treabă benă la Spartach b 
adă._“

Sportivă din Măureni, 
care alcătuiesc unul din 
cele mai puternice colec
tive sătești fie raionului 
Reșița, s-ca pregătit și 
pentru întrecerile de schi 
ale Spartachiadei. Ei pri
vesc cerul așteptind Ză
pada nu numai fiindcă ea 
este un acoperămuu căl
duros pentru semănătu
rile la care au muncii cu 
slrg, ci și pentru că este 
covorul alunecos pe care 
se vor avinia cu schiuri- 
le. Ca și in anul trecut, 
mulți tineri și tinere au 
făcut antrenamente temei
nice și și-au pregătit 
schiurile. El vor să facă 
o treabă și mai bună de- 
cit la ultima Spartachia- 
dă cînd una din sporti
vele colectivului, Gerlinde 
Schretter, a ajuns pînă 
în finala întrecerilor de 
schi desfășurate la Po
iana Stalin.

Pregătirile colectivului 
din Măureni nu se rezu
mă la șah și schi. Con
ducerea recent aleasă, se

la alegeri parțiale, pentru înlo
cuirea celor necorespunzători.

Sprijinul pe care corni tetele de în
treprindere sînt datoare să-1 dea 
colectivelor sportive în problema 
alegerii organelor sportive sin
dicate va trebui să fie maii mare 
în ceea ce privește munca de agi
tație și propagandă. In acest sens, 
comitetele de întreprindere pot 
îndruma comisiile muncii culturale 
de masă să ajute colectivul sportiv 
prin asigurarea unei susținute cam
panii de propagandă cu ocazia a- 
legerilor. Comitetele de întreprin
dere trebuie să acorde o atenție 
deosebită sălilor unde vor avea 
loc adunările generale. Sălile tre
buie să fie curate, frtunos pavoa
zate, cu lozinci sportive, cu gra
fice, din care să se vadă creșterea 
activității sportive din cadrul co
lectivului sportiv respectiv și cu 
fotografiile fruntașilor în producție 
și în sport

O problemă importantă, de care 
vor trebui să se preocupe comi
tetele de întreprindere, este aceea 
a felului în care se vor desfășura 
alegerile, în special acolo unde nu 
există colectiv sportiv, ci cerc spor
tiv. Să nu se creadă că, dacă este 
vorba de un cerc sportiv, proble
ma e mai ușoară și deci nu nece
sită o intensă preocupare. O ast
fel de atitudine, manifestată de 
comitetul raional InvățămîrJ Sla
tina, de comitetul de întreprindere 
de la întreprinderea Bernat Andrei- 
Vatra Dornei etc., este total gre
șită, deoarece alegerea organelor 
sportive sindicale are aceeași im
portanță, chiar dacă este vorba 
r.umai de un cerc sportiv.

Cea mai importantă sarcină a 
comitetelor de întreprindere este a- 
eeea de a se preocupa ca ședința 
de alegerea organelor sportive sin
dicale să se desfășoare la un nivel 
înalt, în sensul ca menirii colec
tivului sportiv, în discuțiile pe 
care le poartă pe marginea dării 
de seamă, să aibă o atitudine prin
cipială, care să contribute dta plin 
la îmbunătățirea activității spor
tive din întreprindere.

Aplicînd întocmai hotărîrile pre
zidiului C.G.S. și respectînd irj- 
strucțiunîle pentru prezentarea dă
rilor de seamă și desfășurarea a- 
legerilor organelor sportive sindi
cale, comitetele de întreprindere 
vor asigura continua și temeinica 
dezvoltare a activității de cul
tură fizică și siport din întreprin
derea respectivă, contribuind astfel 
la întărirea și dezvoltarea activi
tății sportive din mișcarea sindi
cală.

CORNELIA CONSTANȚI NESCU 
din secția C.F.S. din Consiliul 

Central al Sindicatelor 

preocupă de pe acum de 
activitatea celorlalte sec
ții

Astfel, secția de fotbal 
se va bucura de aportul 
unui antrenor calificat, 
voleibaliștii și volei bai is- 
Sde cor începe anirena- 
suenteie mai devreme de- 
:: -. an., de alt
fel la fel ca și atleții, 
kar.-tbabștu ele. Mijiți 
distre sportivii cu rezid- 
Me frumoase pe terenu
rile M sport au obținut 
și în activitatea de fie
care zi succese importan
te. Este cazul atleților 
Ștefan Belgraș, tractorist, 
Constantin Mihai Hiotu, 
inginerul zootehnician al 
gospodăriei și unul din
tre conducătorii colecti
vului al fotbaliștilor 
Francisc Antal, mecanic 
tractorist și Francisc Drte- 
băr, tractorist.

Plecînd din mijlocul 
sportivilor din Măureni îți 
dorești să întîlnești și al
te locuri, ctt mai multe, 
unde sportul să fie la o 
asemenea cinste t

I. V.

VEȘTI
DIN ȚARĂ

In întreaga țară se desfășoară 
în prezent întrecerile din cadrul 
spart,ichiadei de iarnă a satelor. 
Știrile sosite anunță că în regiu
nile unde a căzut zăpadă, tinerii 
țărani muncitori au început antre
namentele și concursurile de schi 
și săniuș. Peste tot, de un mare 
succes se bucură competițiile de 
șah.

In regiunea Baia Mare, încă din 
primele zile ale anului 1955, au 
început concursuri în cadrul spar- 
tachiadei. In unele raioane, ea Si- 
ghet, datorită faptului că profe
sorii de educație fizică au spriji
nit îndeaproape organizarea com
petiției, întrecerile primei etape 
sînt aproape terminate. In comu
nele și satele raionului Șomcuța 
Mare, ca Ardusat și Remetea Chioa- 
ruhii, țăranii muncitori participă 
în număr mare la această com
petiție. Numai din comuna Șom
cuța, la competiția de șah s-au 
înscris 32 de săteni, iar în comu
na Oaș 16.

Odată cu venirea zăpezii, in co
munele șî satele raionelor de mun
te, Vișeu. Sighet și Tîrgu-Lăpuș au 
început întrecerile țăranilor munci
tori la schi și săniuș. încă cu mult 
înainte a fost distribuită o însem
nată cantitate de schiuri, iar pro
fesorii de educație fizică se ocupă 
îndeaproape de îndrumarea concu- 
renților.

Ca urmare a muncii rodnice de
puse în jurul organizării întreceri
lor pentru spartaAiada die iama 
a satelor, în regiunea Baia Mare 
au fost constituite încă 86 die co
lective sportive ..Recolta".

Frumoase succese cunoaște or
ganizarea spartachiadei de iarnă 
tn satele regiunii Pitești. Pînă a- 
cum, la startul diferitelor întreceri 
au fost prezenți cîteva mii de 
sportivi. La Curtea de Argeș au 
avut loc primefe concursuri de să
niuțe, în raionul R. Vîteea pesite 
650 de țărani muncitori au început 
concuirsurile die schi. Sportiv© își 
confecționează schiuri, săniuțe, 
jocuri de șah1 prin mijloace locale.

Și în satele regiunii Bacău au 
tacepult întrecerSle din cadrul pri
mei etape a spairtachiadtei satelor. 
Asemenea concursuri au avut loc în 
comunele Rîpile, Bogdănești (ra
ionul Tg. Ocna), Lucăcești, A- 
găș, Brustaroasa (raionul Moi- 
nești) și în multe alte comune din 
raioanele Bacău, Butoși și Tg. 
Neamț.

(Agerpres)
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Programul turului campionatului 
categoriei A Ia fotbal

ETAPA I — duminică 6 martie
Minerul Petroșani — Dinamo Orașul Stalin 
Avîntul Reghin — Progresul F.B. București 
Dînamo București — Locomotiva Constanța 
Locomotiva Timișoara — Fi. roșie Arad 
Știința Cluj — Locomotiva Tg. Mureș 
C.CJL București — Știința Timișoara

Flacăra Ploești stă

ETAPA II — duminică 15 martie
Progresul F.B. București —? Locomotiva Timișoara 
Locomotiva Constanța — Minerul Petroșani
FI. roșie Arad — Flacăra Ploești
Știința Timișoara — Știința Cluj
Dinamo Orașul Stalin — Dinamo București 
Locomotiva Tg. Mureș — C.C.A. București

Avîntul Reghin stă
ETAPA II! — duminică 20 martie

Fi. roșie Arad — Știința Timișoara
C.C.A. București — Dinamo Orașul Stalin 
Minerul Petroșani — Progresul F.B. București 
Locomotiva Timișoara — Locomotiva Constanța 
Flacăra Ploești — Avîntul Reghin
Dinamo București — Știința Cluj

Locomotiva Tg. Mureș stă

ETAPA IV — miercuri 23 martie
Minerul Petroșani — Flacăra Ploești
Locomotiva Tg. Mureș — Locomotiva Timișoara 
Progresul F.B București — C.C.A. București 
Locomotiva Constanța — FI roșie Arad 
Dinamo Orașul Stalin — Avîntul Reghin 
Știința Timișoara — Dinamo București

Știința Cluj stă
ETAPA V —- duminică 27 martie

Flacăra Ploești — Locomotiva Tg. Mureș
Avîntul Reghin — Minerul Petroșani 
Locomotiva Timișoara — Știința Timișoara 
Știința Cluj — C.C.A. București
Dinamo Orașul Stalin — Locomc iva Constanța 
Dînamo București — FI. roșie Arad

Progresul FB. București stă

ETAPA VI — duminică 3 aprilie
Minerul Petroșani — Dinamo București 
Locomotiva Timișoara — Avîntul Reghin 
C.C.A. București — Flacăra Ploești 
Progresul F.B. București — Știința Cluj 
Locomotiva Tg. Mureș — Locomotiva Constanța 
FI. roșie Arad — Dinamo Orașul Stalin

Știința Timișoara stă
ETAPA VII — duminică 10 aprilie

Fi. roșie Arad — Progresul F.B. București 
Dinamo București — Locomotiva Tg. Mureș 
Flacăra Ploești — Dinamo Orașul Stalin 
Știința Cluj — Minerul Petroșani
Avîntul Reghin — C.C.A. București 
Locomotiva Constanța — Știința Timișoara

Locomotiva Timișoara stă
ETAPA VIII — miercuri 13 eprilie

Dinamo Orașul Stalin — Locomotiva Timișoara 
Minerul Petroșani — FI. roșie Arad
Știința Timișoara — Flacăra Ploești 
Știința Cluj — Avîntul Reghin
Locomotiva Tg. Mureș — Progresul F.B. Butetireștl 
CC.A. București — Dinamo București

Locomotiva Constanța stă
ETAPA IX — duminică 17 aprilie 

Avîntul Reghin — Locomotiva Constanța 
Locomotiva Tg. Mureș — FI. roșie Arad 
Minerul Petroșani — Știința Timișoara 
Flacăra Ploești — Dinamo București 
Locomotiva Timișoara — Știința Cluj 
Progresul F B. București — Dinamo Orașul StaBn

C.C.A. București stă

ETAPA X — duminică 24 aprilie
C.C.A. București — Locomotiva Timișoara 
Locomotiva Constanța —.Flacăra Ploești
FI. roșie Arad — Știința Cluj
Dinamo București — Avîntul Reghin
Dinamo Orașul Stalin — Locomotiva Tg. Mureș
Știința Timișoara — Progresul F.B. București

Minerul Petroșani stă

ETAPA Mi — duminică 15 mai
Avîntul Reghin — FI. roșie Arad
Știința Cluj — Flacăra Ploești
Locomotiva Timișoara — Minerul Petroșani 
Locomotiva Tg. Mureș — Știința Timișoara
Locomotiva Constanța — C.C.A. București 
Progresul F.B. București — Dînamo București

Dinamo Orașul Statin stă

ETAPA XII — duminică 22 mai
Știința Cluj — Dînamo Orașul Stalin
Flacăra Ploești — Locomotiva Timișoara
Minerul Petroșani — Locomotiva Tg. Mureș
FI. roșie Arad — C.C.A. București
Știința Timișoara — Avîntul Reghin
Progresul F.B. București — Locomotiva Cn—turfri

Dinamo București stă

ETAPA Mill — joi ,26 mal
Avîntul Reghin — Locomotiva Tg. Mureș 
Locomotiva Timișoara — Dinamo București 
Dinamo Orașul Stalin — Știința Timișoara 
C.C.A. București — Minerul Petroșani 
Flacăra Ploești — Progresul F.B. București 
Locomotiva Constanța — Știința Cluj

FI. roșie Arad stă
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Constatări pe marginea campionatului de fotbal

Privită în ansamblu, întrecerea 
telor 13 echipe din seria I-a a ca
tegoriei B a format obiectul unei 
dispute însuflețite și interesante, 
tnai ales prin desele schimbări ale 
clasamentului. Pentru titlul de 
fruntașa a seriei, au luptat, cu șan
se sensibil egale, cinci echipe (Pro
gresul F.B.. Progresul Sibiu, Voin
ța București. Metalul Steagul roșu 
Orașul Stalin, FI. roșie Sf. Gheor- 
ghe), dură cum la celălalt pol al 
ctesamemslui, în lupta pentru e- 
vltarea retrogradării a fost anga- 
jat același număr de echipe (Me- 

* ui Cîmpina, Metalul București, 
Locomotiva Craiova. Locomotiva
T. Severin și Flacăra Pitești), De-a 
lunga! etapelor, o singură certi
tudine s-a manifestat invariabil: 
aceea a poziției codașe a echipei 
Constructorul Craiova, care — o- 
dată instalată pe locul 13 de la 
prima etapă nu l-a părăsit pîng la 
Frșjtul campionatului, după cum 

Flacăra Moreni și Metalul Uz. 
Tractoare au stat permanent la mij
locul clasamentului și n-au emis 
pretenții nici pentru primul loc, 
dar nici n-au cunoscut emoțiile re
trogradării.

In cele ce urmează vom trece în 
revistă fiecare factor care a deter
minat pentru unele echipe consta- • 
țări pozitive, iar pentru altele, dim
potrivă. constatări asupra cărora 
vor trebui să reflecteze cu toată se
riozitatea.

Sub aspectul pregătirii fizice, 
preocuparea antrenorilor a existat 
și s-a făcut simțită în multe echipe 
(Progresul F.B., Voința București. 
ProgTesul Sibiu etc.). Au neglijat 
acest factor de bază conducerea 
tehnică a echipelor Flacăra Pitești, 
Locomotiva Craiova și Locomotiva 
T. Severin. In ceea ce privește pre
gătirea individuală, este de rele
vat faptul că mulți jucători și-au 
îmbunătățit viteza, forța și înde- 
mînarea (Seredai-Metalul Uz. Trac
toare, Fusulan-Meta’.ul St. Roșu, 
Bratu-Prcgresul S:bu, Capoianu- 
Flacăra M-reni, Camno-Fl. roșie 
Sf. Gheerotie șî, evident, majorita
tea jucătorilor de Ia Voința Bucu
rești). Este de subliniat însă că 
nu s-a pus în mod deosebit accen
tul pe rezistența în regim de vite
ză. Mulți jucători au dovedit în
toarceri greoaie și starturi defec
tuoase (Marinescu-Metalul St. Ro
șu, Kiss-Fl. roșie Sf. Gheorghe, 
Mazilu-Metalul București ș.a.)

Unîi antrenori au comis greșeli 
în ceea ce privește dozarea judi
cioasă a eforturilor la care pot fi 
supuși jucătorii. Exemple negative 
în această privință au furnizat an
trenorii Gierlmg (Progresuil Sibiu) 
și Ploeșteanu (Metalul St Roșu),

Atenția specială fotbaliștilor reeidivifti
m atitia4toi nesportive

Campionatul categoriei A și B 
la fotbal a avut anul trecut o des
fășurare destul de disciplinată, în 
comparație cu edițiile precedente 
ale competiției republicane, în ciuda 
faptului că la un moment dat lup
ta pentru titlu cum și pentru evi
tarea retrogradării a fost foarte 
dîrză. Numeroși jucători s-au dis
tins printr-o ținută sportivă pe 
teren: Bîrău, Szăcs (FI. roșie A- 
rad), Băcuț I., Bartha (Dinamo 
București), Alexandrescu, V. Dumi
trescu (C.C.A.), Cojereanu, Brîn- 
zei (Știința Timișoara), Andro- 
vici (Locomotiva Timișoara), Tă- 
nase (Progresul F.B. București), 
Busch (Locomotiva Cluj), Pinoșa- 
nu (Dinamo 6 București), Krem- 
panschi (Progresul Sibiu), Guîan 
(Flacăra Moreni), Zaharia (Meta
lul Cîmpina) efc. Acești jucători 
și mulți alții, au înțeles să-și dis
pute șansele în mod sportiv, co
rect.

Au fost însă și unii jucători — 
din fericire prea puțini pentru a 
constitui un aspect negativ gene

ral al campionatului — care prin

al categoriei B seria
care au planificat între etape de 
campionat jocuri amăcafe eu echipe 
din categoria A. Aceste întîlniri au 
obosit peste măsură pe jucătorii e- 
chipelor respective și au contribuit 
la pierderea unor îrrtîlniri-cheie..

¥
In pregătirea tehnică s-a reali

zat realmente un sensibil progres, 
reușindu-se comportări meritorii și 
concludente' (Progresul F.B., Voința 
București, Progresul Sibiu, Meta
lul Steagul roșu etc.). Au fost însă 
și echipe cu un nivel tehnic mult 
inferior categGriei B. Ex: Cons
tructorul Craiova (în tar), Flacăra 
Pitești, Locomotiva Crafova etc. 
Sub aspect individual este de re
marcat că jucătorii au utilizat rar 
—_ și atunci greșit — lovitura min
gii cu ristul (șiretul), procedeu teh
nic pentru a cărui perfecționare an
trenorii vor trebui să insiste mai 
mult. Tot astfel, fentele (de corp 
sau de picior) au fost folosite rar și 
în general cu multe greșeli. înain
tașii serie; I-a au înscris, este drept, 
cele mai multe goluri (4?8) față de 
cele 359 ale seriei a Il-a și 420 ale 
seriei a IlI-a, dar au dovedit, to
tuși, unele lipsuri în trasul la poar
tă, atît cu capul cît și cu piciorul, 
din plină viteză. Defectuoase au 
fost șj execuțiile loviturilor libere 
de la 16—25 m.. din care s-au în
scris puține goluri. Atacul la om 
pentru deposedarea adversarului de 
minge nu numai că nu s-a făcut în 
mod eficace, dar de multe ori ei a 
fost efectuat în mod violent. In 
linii generale, In pregătirea tehni
că individuală a jucătorilor s-au 
manifestat și în acest campionat 
multe lipsuri. Ele vor putea fi e- 
liminate numai printr-o colabora
re directă între jucători și antre
nori, primii trebuind să dovedească 
înțelegere, iar ultimii competență 
și perseverentă.

O preocupare permanentă în pre
gătirea tactică au avut o serie de 
echipe, ca : Progresul F.B., Voința 
București, Metalul Uz. Tractoare 

etc. Antrenorii acestor echipe au 
trecut la aplicarea principiilor fot
balului modern; mișcarea perma
nentă, crearea superiorității nu
merice în atao și în apărare, schim
bul de locuri. Dar. în realizarea lor, 
spre exemplu, a superiorității nu
merice în acțiuni, r-au făcut de 
multe ori greșeli, mai ales în pri
vința apărării, căutînd să se du
bleze sau chiar să se tripleze stope
rul (îl) pentru a se menține un a- 
vantaj la un moment dat. Oare, prin 
aceasta, mt s-a diminuat din forța 
de atao a echipei? Evident că da. 
In formarea unei concept® die joc 
și în orientarea jucătorilor, an- 
treuorffl au avut rotai principal; 
dar, în ciuda acestui fapt, ei n-au 

atitudine nesportivă cu efecte a- 
supra publicului spectator, prin 
joc periculos, atacuri incorecte, 
duritate dusă pînă la exagerare, 
au creat o atmosferă nesănătoasă 
pe terenuri, au provocat acciden
tarea adversarilor lor și au fost 
avertizați de nenumărate ori și 
chiar suspendați. In campionatul 
de anul trecut ca și în competi
țiile din ceilalți ani s-au făcut cu- 
noscuți ca recidiviști în atitudini 
nesportive jucători ca: Macri și 
Ltfngu (Locomotiva București), 
Marcu (Știința Timișoara), Vasiu, 
Panait și Parasc’aîva (Minerul Pe
troșani), Fiilop și Vakarcs II (Lo
comotiva Tg. Mureș), Szoko (Di
namo București), Prcca (Metalul- 
St. Roșu Orașul Stalin), Băilă 
(Progresul Sibiu), Kiss Ladislau 
(Metalul Oradea), Luca (Flacăra 
Mediaș), Covătaru (Știința Cluj), 
Pantelimon (Metalul București), 
Boga (Flamura roșie Sf. Gheor- 
ghe), Botescu și Boțoagă (Fla
căra Moreni), Balirrt (Avîntul 
Reghin), Neață (Flacăra Pitești), 
Rodeanu (Locomotiva Timișoara)

Boxul în tară
o ORAȘUL SiALIN (prin tele

fon de la subredacția noastră). In 
localitate a avut loc prima reu
niune din cadrul campionatului 
republican de box (faza raională). 
S-au înregistrat următoarele re
zultate : cat. muscă: Gh. Hățiș 
învinge prin abandon ta rep. II-a, 
pe Stan Moise; cat. pană: Popa I 
Boroiainu b.p. P. Borelius; cat. i 
ușoară: Gh. Mircea b.p. V. Coteț: ' 
cat. sem'-mijlocie: S. Chițișan 
bp. Hie Vasile. V. Carvanschi în
vinge prin abandon ta rep. 111-a i

I-a
r

pus accentul pe practicarea wild 
joc ofensiv, ci au urmărit îndeo
sebi acumularea de puncte (exem
plu: Scăieșteanu - Metalul Uz. 
Tractoare ș.a). Tot astfel, mar
carea adversarului a fost gre
șit înțeleasă de unîî jucă
tori, care, în Ioc șă aibă ca obiec
tiv cîștigarea mingii prin mijloa
ce corecte, au urmărit omuț lo- 
vindu-și intenționat adversarul di
rect.

Progresul cel mai evident a fost 
realizat însă în pregătirea morală 
și de voință a echipelor. In general 
jucătorii au avut o comportare mai 
disciplinată, au dovedit mai mult 
spirit de sportivitate și, ca urmare, 
s-au înregistrat mai puține aba
teri și eliminări din joc în raport 
cu edițiile precedente ale competi
ției. In această privință. Progresul 
F.B., Metalul Ci mp î na și Construc
torul Craiova s-au evidențiat prin 
aceea că de-a lungul etapelor n-au 
avut nici un om eliminat din joc. 
Cazuri izolate de abateri de la dis
ciplina sportivă au fost înregistrate 
în echipele Progresul Sibiu, Flacă
ra Moreni, Metalul Uz. Tractoare, 
Flacăra Pitești etc Aici trebuie a- 
mintit și de patriotismul local e- 
xagerat existent în unele centre 
(Tr. Severin, Orașul Stalin, Pi
tești etc.), cîteva jocuri disputate 
în aceste orașe neputîndu-se desfă
șura în condițiuni normale. Trebuie 
arătat însă că și unîi jucători au 
contribuit prin comportarea lor pe 
teren la enervarea unora dintre 
spectatori. De aici rezultă că con
ducerea colectivelor sportive trebu
ie să dovedească o mai mare exi
gență în munca educativă, pentru 
ea în acest an să fie lichidate șl 
aceste puține manifestări nesănă
toase de pe terenurile noastre de 
sport.

★
In concluzie, cîteva recomandări. 

Pentru ea ediția din acest an a 
campionatului să constituie un nou 
pas înainte, este de dorit ca antre
norii să pună mai mult accentul 
pe pregătirea fizică (în special pe 
rezistența în regim de viteză), ca 
și pe pregătirea tehnică individua
lă, insistînd asupra eficacității tra
sului la poartă din orice poziție și 
executării, cu rezultate bune, a lo
viturilor libere. La fel, în materie 
die concepție tactică, antrenori® vor 
trebui să-și canalizeze munca ta 
direcția imprimării unui stil de joc 
cît mai ofensiv, bazat pe o rapidă 
trecere din atac în apărare și 
invers.

In acest fel ei vor contribui la 
ridicarea calitativă a fotbalului 
nostru.

TIBERIU STAMA

și Măiăieru (Metalul Hunedoara). 
Cazul acestor jucători a făcut o- 
biectul unei serioase analize în 
comisia centrală de fotbal, care 
a hotărît să le dea un avertis
ment public. In același timp, co
misia centrală de fotbal le atrage 
atenția în mod serios asupra ne
cesității revizuirii atitudinii lor pe 
terenuri. In caz contrar, la prima 
abatere ei vor fi sancționați cu 
suspendarea pe timp de șase luni 
și chiar mai mult, în cazuri spe
ciale și repetate

Avertismentul dat de comisia 
centrală de fotbal trebuie să con
stituie pentru acești jucători, ca 
și pentru colectivele lor, prilej de 
serioasă analiză a comportării lor 
și îndemn pentru îndreptare. Co
lectivele sportive respective — fo
losind actuala perioadă pregătitoa
re—trebuie să-și îndrepte în mod 
special atenția spre corijarea aces
tor jucători depunînd eforturi pen
tru a-i face sportivi corecți, cu ți
nută tovărășească pe terenuri, folo
sitori mișcării noastre sportive.

pe I. Cojocaru; N. Plăvan învinge 
prin k.o. tehnic rep. II I-a pe N. 
Stonan, Gh. Doncea cîștigă prin
k. o. tehnic rep. Il-a în fața lui 
Gh. Tulb&a. Cat. mijlocie ușoară: 
N. Pîndaru b.p. I. Ionescu.

@ CLUJ.. Intilniiirea de box din
tre Voința și Recolta a fost cîști- 
gată de prima echipă cu scorul de 
12—4. S-au remarcat: Mihaly, L 
Ambruș, M. Miclăuș, M. Nagy, N. 
Miloneanu, Halrragy (Voința) și
l. Nagy și Mihai Mtadru (Re
colta).

Campionul austriac Johann Schalek, selecționat în r prezentați*  
va orașului . Viena, a întîlnit pe maestrul sportului Fr. Ambruș în ' 
cadrul campionatelor europene de box de la Varșovia. Iată un as*  
pect din această întrecere, terminată cu victoria lui Ambruș.

• CĂREI. Un mare număr de 
spectatori a urmărit întîlnirea de 
box dmtre echipele Voința Oradea 
și Voința Cărei. Boxerii d'tn Ora
dea au obținut un frumos succes 
învingind cu scorul de 11—7. S-au 
evidențiat: Octavian Pleș, Mie 
Ghiișa, N. Dres:, pierii, Vaczii și I. j 
Mocir.r (Oradea) orecum și P. Ke- i 
piro, Gh. Lucas, Gh. Prodan și A. ; 
Ponovits (Canei). I

Aug. Nemeș 
corespondent |

înaintea intilnirii de box 
dintre reprezentativele orașelor 

București și Viena
Sala Sporturilor de la Floreasca 

este in fiecare dimineață tocul die 
desfășurare a antrenamentelor, pe 
care le fac boxerii din lotul repre
zentativ al orașului București. 
Pregăttadlu-se cu sirgutață în ve
derea apropiatei lor tatîtairi cu pu- 
gilișt® vieneza, programată pentru 
data de 25 ianuarie în Capitală, 
boxerii bucuireșteni se străduiesc 
s>ă ajungă ta cea mai bună formă. 
Prima întilniire pugiliistică interna
țională a anului este astfel înitai- 
pinată cu toiată cinstea cuvenită u- 
nuii .asemenea eveniment I

★
Ora 10 dimineața. In sală și-aiu 

făcut apariția boxerii din lot și 
antrenorii lor. Pentru astăzi, pla
nul! de antoemiaiment, aUcătuit cu 
grijă de ceii patru antrenori, pre
vede mai aJles .^lecții la mănuși". 
Acest exercițiu, menit să îmbună
tățească pregătirea tehnică a boxe
rilor, înseamnă un adevărat cal
var pentru... antrenori. Intr-ade
văr, după o astfel de ședință, ta 
came antrenorul are de suportat 
,.tirul" pumniMor lui Dumitru Cio- 
botaru, Vasile Tiță sau Ghețu Ve- 
licu, primind ta mîtai sau ta blo
caj toate loviturile, dl ane motive 
să nu se simtă prea... odihnit. Se 
poate spune că ta nici un sport an
trenorul mu are afîta de pătimit 
ca ta „sportul cu mănuși" !

Oboseala antrenorilor este însă 
răsplătită de forma remarcabslă 
pe oare o dovedesc boxerii noștri 
fruntași. Astfel, maestrul emerit 
al sportului Gheorghe Fiat, maeș
tri® sportului Dumitru Ciobotaru, 
maestrul sportului Mircea Dobres- 
cu și alții dovedesc o excelentă 
dispoziție. De asemenea, T:ti Du
mitrescu, Gheorghe Negrea, maes
trul sportului Eustațiu Mărgărit, 
Ștefan Bogdan, Luca Romano, Io
sif Schwartz și maestrul sportului 
Petre Zaharia stat tatr-o formă 
remarcab'-lă.

La ora actuală există două ,-ga.r- 
niltari" gata de luptă. Prima, al
cătuită, ta ordinea categoriilor, din 
Mircea Dobrescu, Toma Constan
tin, Eustațiu Mărgărit. Gheorghe 
Fiat, Titi Dunvtrcscu, N'colae Lin
ca, Petre Popescu (Șerbu Neac- 
șu), Gheorghe Negrea, Ghețu Ve
lini și Dumitru Ciobotaru, se pre
gătește ta vederea unei alte tatii- 
niri tatemaționalle. Pentru aces*

_o-----
CARNET CULTURAL SPORTIV

EXPOZIȚII
O In sala de expoziții a Insti

tutului Romta pentru Relații Cul
turale cu Străinătatea (bd. G-ral 
Magheru) se deschide astăzi după 
amiază expoziția „Sportul în Re
publica Populară Ungară". Expo
ziția redă, ta fotografii și grafice 
interesante, dezvoltarea sportului 
magi ilar în anii regimului demo
crat-popular. Sint expuse de ase
menea, macheta Stadionului Popu
lar. trofee sportive, materiale de 
sport produse în R.P.U' cărți de 
sport, ctc.

Expoziția este deschisă zilnic în
tre orele 9—21.

@ La Casa de Cultură a Sindi
catelor a fost deschișă, zilele tre
cute, expoffl’iția „Frumusețile iernii 
în munții patriei noastre". Expozi
ția, organizată de cercul de turism 
din cadrul Casei de Cultură a Sin
dicatelor cuprinde fotograf®, care 
înfățișează peisaje de iarnă, gru
puri de excursioniști, setiori, etc

Exporiția este deschisă zilnic fo
ire orele 9—22. 

i
1

motiv este foarte probabil ca neprwț 
zenitativa orașului București să a*  
lânieze marți seara ta Sala Spâni 
turilor de la Floreasca uumătoruât 
lot (tot în ordinea ca tegoriilor) *-  
Toma Hie (Mircea Miha:), Nicas 
tae Mîndreanu, Ștefan Bogdan*  
Dăruia Done (Luca Romano), Ml*  
hai Stoian, Iosif Schwartz, Hit 
Dragnea, Vasile Tiță, Petre Zah» 
ria și Eugen Furesz.

★
Sosirea boxerilor din reprezen

tativa orașului Viena este aștept 
tată ~pentru astăzi la orele amieza; 
După cum am anunțat, austrieci 
deplasează un lot puternic, uri»*  
tre boxerii selecționați aflîndu-se 
urr mare număr de camp toni ai 
Vienei și ai Austriei. In fruntea 
acestora se situează, fără în'toată, 
Leopold Potesil, considerat actual*  
mente drept cel mai bun boxer a- 
mator al țării sate. Potesil este 
campion naționali din anul lot'2 șî 
are la activ numeroase meciuri 
tatemațton.ale. El a participat la 
Jo>curille Olimpice de la Helsinki, 
la campionatele europene de la 
Varșovia și la turneul de box din 
cadrul Festivalului: Mondial rl Ti
neretului și Studenților d ’ la 
București. De asemenea, totul mal 
cuprinde pe camp’onii Austria Pe
ter Bothe și Johann Schale' ‘ce
ste dta urmă a încrucișat mătius 
șle cu maestrul sportului Fra-cisc 
Ambruș la aampitanaiefe err.-ncne 
de la Varșovia. InMlnirea- s-a t-rmfe 
nat, după cum se știe, cu .victorii*  
la puncte a reprezentantulw n'os» 
tru. Schalek a fost însă un adveaM 
sar puternric, agresiv și, mai ale& 
incomod deoarece este „stîng.aci".

Dar mai bine să vă prezentătt 
lotul anunțat de federația de ho? 
a Austriei: Peter Bathe, 21 a-ni, 
strungar; ErVBin Rosenberger, M 
ani, instalator: Johann Primus, 211 
ani, zugrav ; Herbert Berghuber, 21 
ani, ttaiplar; Anton Schweiger, 25 
ani, ceasornicar; Erwin Schwek 
ger, 22 ani, măcelar ; Leopold Lartg 
ger, 21 ani, măcelar ; Leonolț, 
Topf 20 arri, chelner; Leopold Port 
teșii, 22 ani, dulgher; Johaniț 
Schalek, 26 ani, funcționar; Wft 
ter Bothe 23 ani, electriJcian : BȘs 
mond Hach, HI ani, lăcătuș. p'roa 
cum se vede, majoritatea stat 
tineri...

MARIUS GODFANU

CĂRȚI

i

• In librării au apărut,, re-centț 
două noi lucrări de sport: „Păriiiț 
pilor despre educația fizică a c» 
piilor" de M. A. Cerevcov și „ăR 
sat la noi“ de Dan Costescu și Qt» 
Angheil. Prima lucrare dă o serial 
de îndrumări prețioase părinților 
pentru organizarea activității de 
educație fizică a copiilor, iar ceai 
de a doua cuprinde cîteva povess 
tiri din viața sportivă a satelor,

0 In momentul de față se afli 
sub tipar noi lucrări de sport șî 
anume:

„Tenis de masă" de V. Marcu șî 
T. Reiter, maestru al sportuiufi 
„Baschet-tactica și antrenamentul*  
de Alexandru Pcpescu; „GimrssJ 
tica articulară" de dr. Adrian io*
nescu.

e In edfitura „Fizkuiltura i 
Sport"—Moscova vor apare '-v-înd 
două interesante lucrări de meto
dică a antrenamentului : „Arunca
rea ciocanului" de P. L. Urna-’ și 
^Aruncarea sulițe*"  de L G. SulieWi



REGULAMENT
CU PBIViRE LA CLASIFICARE*  SPORTIVA DIN REPUBLICA POPULARA ROMINA

TIR x)
C> PROBELE DE TRAGERE CU PISTOLUL SAU REVOLVERUL

.ta»--------

Nr.
Indicativ

Denumirea 
probei

Distanța 
in m.

Nr. 
țintă

Felul 
armei Poziția

Nr. de focuri

Timp de tragere
Se sta
bile ște 
record

Probă de clasificare pentru

Regi. Efect
Titlul 

de 
maestru

1 2 3 J.
Observații

C. 1 Precise 60 
focuri

1
50 T5 liber 

cal. 5,6
în picioare 
ne rezemat

28 60 3 ore inclusiv reglajul da 54»
510

520
490

420
380

— — proba clasică

C. 2
1

Precizie 30 
focuri

50 T5 idem idem 9 30 90 inclusiv reglajul alo
190

18o
160

G. S Viteză pe si
luetă 60 focuri

25 SI liber 
autom. 
cal. 5,6

idem 2X5 2X30 8* ’ în 2 serii a 5 focuri 
6 33 2 „ » 5 „
4” 2 5»9 3» 3» M

da 60/5^0
‘"'sso W&5•°z535

520
500

470
450

proba clasică

•w----------
C. 4 Viteză pe si

luetă 30 focuri
25

1
SI idem idem 5 30 idem nu

^275
26o
250

235
225

G. 5 Precizie 29 
focuri

25 T5 sport 
cal. 5,6

idem 5 20 reglaj 1,1/2 min. 
efect 30 min.

nu 175
165

16o
150

I40
130

G. 6 Precizie 10 
focuri

25 T5 idem idem 3 10 reglaj 4,1/2 min. 
efect 15 min.

nu 88
83

80
75

70
65

<5. 7 Viteză pe țintă 
fixă 10 focuri

25 SI idem idem 3 10 reglaj 3 min.
efect 10 min. pt. 5 focuri

nu

G. 8 Siluete penta
tlon 20 focuri

25 SI idem idem 5 20 Serii de 5 focuri
trase în 5” la interval de 7”

nu 1«5
180

175
170

160
150

C. 9 Siluete penta
tlon 10 focuri

25 SI idem idem 3 10 idem nu 93
90

88
85

80
75

C. 10 Combinată
304-30 focuri

25 SI militar idem 5+5 30+30 Efect precizie 5 focuri în 6 mi
nute, viteza serii de 5 focuri 

la 3”la interval de 7"
Reglaj 5 focuri precizie ți o 

serie de 5 focuri la viteză

da 575
540

55°
520

310
490

proba clasică 
numai în total

G. 11 Precizie 30 
focuri

25 T5 idem idem 5 30 Efect 5 focuri 6” nu a5o
235

220
200

C. 12 Siluete penta
tlon 30 focuri

25 SI idem idem 5 30 Efect serii de 5 focuri ta 3” 
cu 7” interv.

Reglaj o serie de 5 focuri

nu 260
250

235
225

C. 13 Precizie 20 
focuri

25 T5 idem idem 5 20 Reglaj 7,1/2 mia. 
Efect 30 min.

nu lfij
156

145
135

C. 14 Preciz'e 10 
focuri

25 T5 idem idem 3 10 Reglaj 4,1/2 min. 
Efect 15 m n.

nu S3
77

73
68

<C. 15
Precizie 5 

focuri
25 T5 idem idem 3 5 Nelimitat nu

C. 16 Viteză pe țintă 
fixă 5 focuri

25 SI idem idem 3 5 Reglaj 3 min.
Efect 25 sec.
5 focuri

nu

(D) PROBELE DE TRAGERE CU AR?4A DE VÂNĂTOARE CU ALICE
—

Nr. indi
cativ

•

Denumirea 
probei

Distanța 
in m.

Fchil 
armei Poziție Numărul 

serii
Timp de 
tragere

Se stab.
record

Probă de clasificare pentru

OBSERVAȚIItitlul de 
maestru

C a t e g 0 r i a
1 1 2 3 J

-
D. 1 Talere 300 15 m. Armă de 

vînătoare
In p'c oare 
(nerezemat) 12 X 25 3 zile 100/zi Da 285

270
270
240

Probă clasică

' D-2 Ta'ere 200 15 m. 99 Idem 8 X 25 2 zile 100/ri Da 192
180

818 
VM [ ̂4 » »

-
D. 3 Talere 100 15 m. • • 4 X 25 1 xi Nu 92

85

D. 4 Talere 50 15 m. » 204-204-10 1 zi Nu 35
30

D. 5 T lere 20 15 m • » 10 + 10 1 ri Nu 14
12

12
10

10
8

1X6
________

Talere 10 15 m. 1» » 5 + 5 1 zi Nu 6
5

5
4

B.7 Sbor 150
dist. 
conf.
teg.

• • 6 X 25 3 zile 50/zi Da 142
125

132
115 Probă clasică

D. 8 Sbor 50 3» 99 2 X 25 1 zi Nu 46
38

34

B, 9 Sbor 25 »• * 99 1 X 25 1 zi Nu 17
15

13
11

10
8

Record feminin



REGULAMENT
CU PRIVIRE LA CLASIFICAREA SPORTIVA DU REPUBLICA POPULARA ROMINA

(E) PROBELE DE TRAGERE CU ARMA DE VINATOARE CU GLONȚ

B

NOTA i. Numărătorul reprezintă normele pentru bărbați, iar numitorul normele pentru femei.

Nr.
indicativ

Denumirea 
probei

Distanța 
în m.

Nr. 
țintă Felul armei Poziția Nr. de foc Timp de 

tragere
Se stab, 
record.

Probă de clasificare pentru
OBSERVAȚII

Titlul de 
maestru

C s t e g ori a
1 2 3 J

K.1 Cerb 50 
focuri simple îoo S2

Armă glonț 
calibru max.

9 mm.
Nerezemat 50 foc. 

simple 1 zi Da 200 180 150 Probă clasică

E. 2
Cerb 50 foc.
simple 4- 25 

foc. duble
100 32 ♦ JT

50 foc.
•umple + 25 

foc. duble
2 zile 39 380 340

E. 3 Cerb 25 
focuri simple 100 S2 9 • 2 5 foc. simple 1 zi Nu 75 85 50

E. 4 Cerb 25 
focuri duble 100 S2 n 25 foc. duble 1 zi Da 190 170 125 Probă clasică

E. 5 Cerb 10 
focuri simple 100 S 2

9 • 10 foc simple 1 zi Nu 30 25 20

E. 6 Cerb 10
focuri 100 S 2 9 10 foc. duble 1 zi 99 50 45 30

2. Normele de maestru și categoria I se pot obține numai în concursuri oficiale, arbitrate de arbitri de categoria I (concursuri valabile pentru stabilire de recorduri). 
CONFIRMAREA CATEGORIE!
Trăgătorii clasiiicați trebuie să confirme în timpul prevăzut de regulament o singură dată norma la categoria de clasificare pe care o au

*) Tabelele A și B au fost publicate în n-rul trecut.
SCHI»

A. Ford 
MAESTRU

— Să realizeze normele prevă
zute in tabelul ce urmează în ca
drul unui concurs deschis, organi
zat pe pîrtii emologate, la care 
participă cel puțin 5 sportivi cate
goria l-a (3 sportive) din mini
mum 3 asociații sportive (concur
suri vor fi arbitrate de arbitri 
numiți de Comisia Centrală de Schi) 
ți să se claseze în primele 3 locuri 
faitr-un concurs internațional la 
car» participă minimum 3 țări.

CATEGORIA l-a
— Să realizeze normele prevă

zute în tabelul anexat în cadrul 
unui concurs organizat pe pîrtii 
omologate cu condiția ca arbitrul 
principal să fie numit de către 
Comisia Centrală de Schi.

— Să realizeze 105% din timpul 
dftigâtcruhi: la un concurs la care 
participă cel puțin 5 sportivi cate
goria l-a (3 sportive) din cel pu
țin 2 asociații sportive.

Arbitrul principal al concursului 
va fi numit de Comisia Centrală 
de Schi.

CATEGORIA II a
— Să realizeze normele prevă

zute în tabelul ce urmează în ca
drul unui concurs deschis organizat 
pe pîrtii omologate. Arbitrul prin
cipal va fi numit de către Comi
sia Regională de Schi.

CATEGORIA III a
Să realizeze normele prevăzute 

tn tabelul anexat.
CATEGORIA JUNIORI

Să realizeze normele prevăzute 
In tabelul anexat.

NOTA. — Pîrtiile vor fi omolo
gate:

— de către Comisia Centrală, 
cele pe care se pot obține normele 
de maeștri și categoria I-a ;

— de către comisiile regionale, 
cele pe care se pot obține nor
mele pentru categoria II-a;

— de către comisiile locale cele 
pe care se pot obț'ne normele pen
tru categoria 111-a și juniori.

B. Sărituri speciale
MAESTRU

— Să obțină punctele prevăzute 
ta tabelul ce urmează în cadrul 
unui concurs deschis, în care ar
bitrajul a fost asigurat de arbi
tri numiți de Comisia Centrală de 
Schi și să se claseze în primele 3 
locuri în cadrul unui concurs inter
național la care participă mini
mum 3 țări.

CATEGORIA l-a
— Să obțină punctele prevăzute 

tn tabelul ce urmează în cadrul 
unui concurs în care arbitrajul a 
fost asigurat de arbitri numiți de 
Comisia Centrală de Schi.

— Să se fi clasat în primele 3 
locuri la Campionatele R.P.R.

— Să se claseze in primele trei 
locuri in cadrul unui concurs in
ternațional.

CATEGORIA II a
— Să obțină punctele prevăzute 

ta tabelul anexat.

CATEGORIA III a
— Să obțină punctele prevăzute 

în tabelul anexat.
CATEGORIA JUNIORI

— Să obțină punctele prevăzute 
în tabelul anexat.

C. Combinata nordică
MAESTRU

— Să obțină punctele prevăzute 
în tabelul ce urmează în cadrul 
unui concurs deschis, organizat pe 
pîrtii și trambuline omologate cu 
condiț:a ca la probele de fond să 
participe minimum 3 sportivi cate
goria I-a din cel puțin 3 asociații 
sportive (concursul va trebui să 
fie arbitrat de arbitri numiți de 
către Comisia Centrală de Schi) 
și să îndeplinească una dintre 
normele prevăzute pentru obține
rea titlului de maestru la fond.

CATEGORIA I-a

— Să obțină punctele prevăzute 
în tabelul anexat în cadrul unui 
concurs deschis organizat pe pîrtii 
și trambuline omologate, cu condi
ția ca arbitrul principal să fie nu- 
nit de către Comisia Centrală de 
Schi, și să aibă cel puțin categoria 
II-a la fond.

CATEGORIA II-a

— Să obțină punctele prevăzute 
in tabelul anexat în cadrul unui 
concurs și să aibă cel puțin ca
tegoria IlI-a la fond.

CATEGORIA III *

— Să obțină punctele prevăzute 
în tabelul ce urmează

FOND-
Bărbați

5 km. 10 km. 15 km. 18 km. 20 km. 30 km. 50 km.
M. 33’ 30” 52’30” _ _ lh.52’30” 3h.06’50

I 40’ lh03’ lh.17’ lh.26’ 2h.l2’ 3h.4O’
II 48’ Îhl4’ lh.29’ 111,40’ 2h.36’ 4h,30"

III 27’ 57’ Îh26’ lh.42’ lh.55’
juniori 30’ lh5’

Fețe
3 km. 5 km. 8 km. 10 km.

M. 44’
I 25 » 52’

II 309 48’ lh.02’
III 20* 35 9 55’

juniori 23’ 40’
Sărituri speciale., — Puterea trambulinei în metri

20-30 31-40 41—50 51—60 61—70 71—80 peste 80
M. 225 p. 228 p. 228 p.

I 220 p. 210 p. 210 p. 210 p.
II 205 p. 200. p. 195 p. 190 p. 190 p.

III 190 p. 190 p. 190. p.
juniori 190 p. 190 p. 190. p:

Combinata nordică

CATEGORIA JUNIORI

— Să obțină punctele prevăzute 
în tabelul ce urmează

D. Probele alpine
MAESTRU

—Să se claseze în primele două 
locuri doi ani consecutiv sau de 
trei ori alternativ la finalele cam
pionatului R.P.R. la aceeași probă 
sau să fi ocupat locul I și 11 sau 
III în același an în probe diferite 
ale finalei campionatului R.P.R.; 
sau să fi ocupat de două ori locul 
I și de două ori locul Ii la probe 
diferite în 2 ani la finalele Cam
pionatului R.P.R. sau să fi ocupat 
locul I tntr-o întîlnire Internațio
nală bilaterală și să se claseze în 
primele 3 locuri în cel puțin 3 
concursuri internaționale.

CATEGORIA I-a

— Să se claseze In primele 5 
locuri la finala campionatului 
R.P.R. sau pe locul I la un con
curs deschis la care participă cel 
puțin 5 concurenți dg categoria I-a 
(pentru fete 3 sportive) din aso
ciații sportive diferite.

— Să obțină 105% din timpul 
cîștigătorului la finalele campio
natului R.P.R.

— Să obțină 104% la un con
curs deschis la care participă cel 
puțin 5 sportivi de categoria I-a 
(pentru fete 3 sportive) din aso
ciații diferite.

— Să obț'nă 103% la orice alt 
concurs la care participa cel puțin 
3 sportivi de categoria I-a (pentru 
fete 2 sportive categoria I-a).

TABEL
Norme de clasificare la schi

21-30 31—40 41--50 51—60 61-■70 FOND
M. 425 P- 420 p. 415 P- 18 km.

I 410 p. 405 P- 400 p. 395 p. 18 km.
II 375 p. 365 p. 355 P- 340 p.

III 345 p. 340 p.

NOTA. — Concursurile vor fi or
ganizate pe pîrtii omologate avînd 
caracteristicile prevăzute pentru 
campionatul R.P.R., juriul probelor 
alcătuindu-se în conformitate cu 
prevederile regulamentului.

CATEGORIA 11-a

— Să realizeze 125% de
timpul cîștigătorului In cadrul unui 
concurs deschis la care participă 
cel puțin 5 concurenți de catego
ria I-a (pentru femei 3).

— Să realizeze 115% față de 
timpul cîștigătorului în cadrul unui 
concurs deschis la care participă 
cel puțin 5 concurenți de catego
ria U-a (pentru femei 3).

— Să se claseze în prima jumă
tate a clasamentului la o probă în 
finalele campionatului pe asociații.

CATEGORIA 111-a

— Să se claseze In primele 3/4 
ale clasamentului într-o probă a 
Campionatului Regional.

— Să Se claseze în primele 2/3 
ale clasamentului campionatului 
raional.

— Să se claseze în prima jumă
tate în cadrul unui concurs des
chis.

CONFIRMAREA CATEGORIEI

Pentru confirmarea categoriei se 
cere ca în unul <tin cei 2 ani ur
mători (Aținerii normei, sportivul 
să realizeze integral una din nor
mele prevăzute la categoria res
pectivă.

La combinata nordică să obțină 
punctele prevăzute la categoria 
respectivă.

TENIS DE MASĂ
MAESTRU

— Să fi fost clasat pe locul I 
în campionatul R.P.R. individual 
timp de 2 ani consecutiv sau de 
3 ori alterna:'v în decurs de 5 
ani și să fi jucat odată în echipa 
R.P.R. în întîlniri inter-țări.

— Să fi obținut în timp de un 
an 5 victorii asupra a 5 jucători 
străini din 3 țâri clasați pe locu
rile I—II în clasamentul țării 
respective.

— Să se fi clasat în seniifP 
nalele campionatelor mondiale.

CATEGORIA I-a

—Să fi făcut parte din echL“ 
pele care au cîștigat campionatul 
R.P.R. pe echipe în anul respec
tiv partrcipînd la 60% din jocuri 
și să fi jucat în echipa R.P.R. in
tr-un joc inter-țări.

— Să fi făcut parte din echipa 
(sau echipele) care au cîștigat 
campionatul R.P.R. pe echipe trei 
ani alternativ în 5 ani participînd 
la 60% din jocuri.

— Să fi făcut parte dintr-o e- 
chipă (sau echipele) care s-a clasat 
pe locurile II—III în campionatul 
R.P.R. doi ani consecutiv partici
pînd la jocuri în proporție de 75%.

— Să fi obținut 7 victorii asu
pra unor jucători de categoria I-a 
în timp de un an.

CATEGORIA ll-a

— Să fi făcut parte dintr-o e- 
chipă din campionatul R.P.R. pe 
echipe care să se fi clasat pe lo
curile IV—VIL participînd la 75% 
din jocuri.

— Să fi obținut în decurs de 
un an 7 victorii asupra ursr ju
cători de categoria II-a.

— Să fi cîștigat campionatul m»> 
gional individual.

CATEGORIA III-a

— Să fi obținut în decurs de un 
an 6 victorii asupra tutor jucă
tori de categoria IlI-a.

— Să fi participat la campionatul 
de calificare începînd cu etapa pe 
regiune.

CONFIRMAREA CATEGORIEI

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

a) să ocupe o singură dată (■» 
singur an) unul din locurile pre
văzute pentru atribuirea clasifi
cării.

b) să realizeze integral norma 
prevăzută de celelalte condițiu.ii.
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{fa+^nsă activitate la schi
Subredacțs.ie noastre precum și 

numeroși corespondenți voluntari 
ne trimit știri despre bogata acti
vitate de iaTnă d:irr diferite loca
lități .

• Subredacția din Tg. Mureș ne 
informează că de curind a avut 
loc la Toplița un concurs de schi, 
la care au participat peste 90 de 
schiori și schioare din. toate raioa
nele Regiunii Autonome Maghia
re. Timpul favorabil și zăpada bu
nă au permis desfășurarea acestui 
concurs in foarte bune con-dițiun*.  
La reușita concursului a contri
buit în mare măsură comis:a re
gională de sch: și colectivul spor
tiv Avântul Too'. -a, care i-au asi
gurat cele mai bune condition’ de 
desfășurare, (z-reraiarea p’rtillor 
cazarea conctrenților, etc.). 0 
mențiune specială merită schiorii 
raionului Odorhei care s-au pre
zentat foarte bine pregătiți .S-a re- 
rr-rcat de asemenea tînărul La- 
dislau Nagy m vîrstă de 12 ani 
care a ciștigat proba de slalom 
special juniori.

Rezultate birte au obținut Ori- 
stea Tabara și Irma Bator (O- 
dor'nei), care s-au clasat pe pri
mele locuri la toate probele rezer
vate seniorilor și — respectiv — 
sent oarei or (slalom *pecia  1, sla
lom uriaș și cobarîre). Proba de 
coborre și slalom uriaș juniori a 
revenft trnăruhri loan Cosma (Sf. 
Gheorghe) iar cea de slalom spe
cial lui Ladislau Nagy (Miercu
rea Cruc). Junioara Maria Czinta- 
ler (Tg. Mureș) s-a dovedit a fi 
cea mai bună la probele de sla
lom special și slalom uriaș, ad- 
ivdectadu-și cu ușurință victoria. 
La cobarîre primul loc a fost cîș- 
ti<rat de Vatarfiita Darvas (Gheor- 
gl reni).

In urma rezultatelor înregistra
te (țiotad seama de pregătirea 
tehnică a ptairi iciț>anoilor) a tost 

'af'ăttrit un lot de 24 schiori și 
v^ioare, care vor reprezenta Re
giunea Autonomă Maghiară la 
viitoarele concursneri, ce vor ta
rea lac h Sttaa de Vale, Vatra 
Dom ei și Baia Mare.

începe campionatul de scrimă 
pe echipe al categoriei B
all me se inaugurează ac.ivita tea 

competițională de scrimă pe anul 
1955, ai prima etapă a campiona
tului republican pe echipe catego
ric B.

Anul trecut, în urma desfășură
rii campionatului acestei categorii, 
au promovat în categoria A pri
mele două echipe clasate și anu
me Metalul Satu Atare și Flamura 
roșie Timișoara. Numărul echipelor 
râmase în categoria B (Progresul 
Oarei, Progrc-sul Oradea, Progre
sul I.M-F. Tg. Mureș, Flamura ro
șe Sibiu și Flacăra Ploești) a fost 
completat în acest an prin înscrie
rea in campionat a echipelor Con
structorul Tg. Mureș și selecțio
nata orașului Arad. In acest fel, 
campionatul pe ech’"*  categoria B 
se va disputa în acest an sistem tur
neu cu tur și retur cu participa
rea a 7 echipe. Turul campionatu
lui, care începe mîtae durează pînă 
la 6 martie iar returul va începe 
la 25 septembrie, ultima etapă 
fiind programată la 4 decembrie.

Ca și în anul trecut, campiona
tul categoriei B se dispută la flo
retă femei, floretă bărbați și sabie, 
echipele prezentînd cite patru tră
gători la fiecare probă. Echipa 
care va totaliza cel mai bun punc
taj la toate cele trei probe, deci 
care va ocupa locul întîi în clasa
mentul general al campionatului, 
va promova în categoria A.

Programul primelor trei etape 
ale campionatului pe echipe al ca
tegoriei B este următorul:

ETAPA l-a (23 ianuarie): Pro
gresul Cărei — Flacăra Ploești, 
Progresul I.M.F. Tg. Mureș — Fla
mura roșie Sibiu, Sel. Arad’ — Con
structorul Tg. Mureș, Progresul O- 
radea stă.

ETAPA Il-a (30 ianuarie): Fro- 
gresul Tg. Mureș — Progresul 0- 
radea, Flacăra Ploești — Construc
torul Tg. Mureș, FI. roșie Sibiu — 
Sel. Arad, Progresul Cărei stă.

ETAPA III-a (6 februarie): Pro
gresul Oradea — Sel. Arad. Con
structorul Tg. Mureș — Progresul | 
Cărei, Flacăra Ploești — FI. ros te 
Sibiu, Progresul Tg. .Mureș stă.

Următoarele e'ape ale turului 
«Int programate la: 13, 20 și 27 
februarie ș: 6 martie.
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• Subredacția din Bacău ne in
formează că de curind a avut loc 
deschiderea oficială a centruiiri de 
schi din. parcul Libertății. A fost 
organizat și primul concurs de 
schi la care au participat repre
zentanți ai colectivelor sportive dta 
Bacău. La proba de fond (2 km.), 
rezervată băieților, pe primele 
locuri s-au clasat Mircea Chiricea- 
nu (Mertalid) și Nicolae Niță 
(Flacăra) cu timpurile de 12 min. 
47 sec. și — respectiv — 12,55. 
La fete, in proba de 1000 m. s-au 
clasa*.  în ordine, Ana Mecanu și 
Maria Paie, ambete de la colec
tivul sportiv Metalul. O totală ne
păsare au maniestat colectivele 
Progresul și Avîntul, care nu au 
prezentat nici un concurent.

• La prunul concurs de schi, 
oganizat la Gheorgheni. s-au în
scris peste 80 de sportivi dintre 
care 35 copii. Deși întrecerile nu 
s-au încheiat cu rezultate mulțu
mitoare totuși hrițiatrva de a or
ganiza astfel de concursuri Aste 
lăudabilă și, desigur, într-un viitor 
apropiat schiorii dij Gheorglienc 
vor obține performanțe mai bune.

• Hunedoara, 9 ianuarie 1955...
Afișele anunțau unul (intre cele 
mai frumoase concursuri rezervate 
copiilor și tinerilor din localitate : 
.Concusul popular de schi și să
niuțe", organizat de colectivul Me
talul C. M. „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ în colaborare cu comitetul o- 
rășc ase C.F.S. Și, satisfacția or
ganizatorilor a fost mare ctad la 
startul acestei competiții s-au pre
zentat peste 150 tineri. Iată mai 
jos și rezultatele, comunicate de 
corespondentul nostru Ovidta Ra- 
țiu: săniuțe 2 persoane (copii
7—12 ani) Prohasca Ctangan 
(școala elementară); săniuțe 1 per
soană’(băieți 12—16 ani). 1. loan 
Gugu (S.M.T.S.); 2. V. Coriia
(S.M.T.S.) săniuțe 1 persoană 
(fete 12—16 ani) Maria Moca 
(Metalul); slalom special băieți: 
1. M. Antonovici ; 2. Ga vrii ă Po
cola Cobortre băieți : 1—2 Mun- 
teanu ș! M. Antonovici (Metalul);
3. M. Mihăilescu (Metalul).

Jocurile de handbal în*  sală trebuie 
să se desfășoare în condiiiuni mai bune!

Că handbalul ta sală a devenit 
u>n sport popular ta rtadurile spec
tatorilor bucureșteni, este acum un 
fapt evident Ultimele etape ale 
competiției dotată cu „Gupa de iar
nă" a reunit în sala Floreasca un 
număr din ce ta ce mai mare de 
spectatori. Este clar, deci, că ne 
aflăm în fața, nu a unei întreceri 
sportive oarecare, ci in fața unei 
competiții, care a trezit interesul 
maselor de spectatori, competiție la 
care participă echipe fruntașe și 
care trebuie să se desfășoare, ta 
condițiuni cit mai bune.

Și dacă ta privința spectaculo
zității jocului de handbal ta sală 
sau a popularității lui, toată lu- 
mea este de acord, nu același lu
cru se poate spune și despre felul 
ta care se desfășoară unele jocuri. 
Este deci tiniipuG să se lichideze cu 
toate lipsurile, care mai dăinuiesc 
la meciurile de handbal în sală.

Făcînd o scurtă trecere ta revis
tă a felului cum s-au desfășurat și 
organizat aceste meciuri, ne vom 
opri în primul rtad la arbitraje. 0 
bună parte din arbitrii, care au 
condus jocurile die handbal în sa
lă, nu au înțeles nici ptaă acum 
oă între handbal în sală și cel de 
cîmp este o diferență. Și nu una 
mică...

Marea majoritate a arbitrilor care 
au condus meciuri de handbal în 
sală au uftat că ta acest joc fa
zele stat mult mai rapide și' deci 
deciziile trebuie date într-un ritm 
corespunzător, deoarece dacă arbi
trii au pierdut din vedere o fază 
sau au ezitat la acordarea unei de
cizii,nu mai au timpul necesar să 
intervină.

Lăsînd la o parte greșelile de 
interpretare mai mici cum ar fi 
cazul la fault-uri sau la „intrări", 
care pot fi ușor confundate și care 
pentru o apreciere corectă, cer o 
mare atenție, vom menționa că ar
bitrii care conduc jocurile de hand
bal în sală nu s-au pregătit ta 
su'ici.ntă măsură în ve’erea a- 
cestor meciuri. Și nimeni nu poate 
să conteste că această pregătire nu ! 
era necesară. i

Tot la capitolul arbitraje vom a- 
răta că tastate de începerea unui 
meci, este bine ca arbitrul die cen
tru să se înțeleagă cu scorerul, 
pentru a se asigura o colaborare 
în condițiuni optime. Este de aceea 
ț’t’-l ra rcorerul să intrebntajeze un 

■ u in rsinet drosriit de cel 
al arLiliului de centru In acest |

Concursurile tfe bob cadrul 
campionatului de calificare 

vor începe miercuri 26 ianuarie
După cum am fost anunțați de 

la Sinaia, concursurile ide bob din 
cadrul campionatului de calificare 
vor putea începe miercuri 26 ia
nuarie. Se Știe că lucrările de a- 
menajare a pîrtiei de bob au fost 
întrerupte din cauza timpului nefa
vorabil. In ultimul timp, gerul a 
permis constructorilor pîrtiei să 
reînceapă munca de amenajare. Cit 
timp nu s-a putut lucra la înghe
țarea mantinelelor și virajelor s-a 
lucrat la întărirea mantinelelor, la 
captarea apelor pentru înghețare și 
la ridicarea umbrarelor pe viraje. 
Aceste umbrare sînt niște panouri 
mari, care feresc pfrtiia ta timpul 
zilei de razele soarelui.

Acum, virajul Mare și virajul 
Vînători au fost refăcute și în cu- 
rînd vor fi gata de concurs.

Dacă vremea se va menține fa
vorabilă, luni 24 ianuarie specia
liștii și tehnicienii aflați la Sinaia 
vor face recepționarea pîrtiei, ur- 
mînd ca miercuri să înceapă cobo- 
rîrile oficiale de antrenament.

—o—
Reuniune de lupte
Duminică la ora 10 dimineața 

se va desfășura ta sala de festi
vități a școlii nr. 15 energie-elec- 
trică (capătul liniei 9 Tei) întîl- 
nirea de juniori dintre echipele Tî- 
năruil Dtaiamovist și Rezerveile 
de Muncă. In deschidere vor avea 
loc meciuri demonstrative între 
luptători din l-otul R.P.R. După 
întrecerea de juniori, vor avea loc 
întîlniri ta cadrul campionatului 
republican individual de lupte — 
seniori (faza raională).

fel se pot evita acele neînțelegeri, 
care au cauzat dese întreruperi de 
joc.

Itn ajutorul arbitrilor pot veni și 
jucătorii, sau antrenorii, care au 
datoria să elimine din joc duri
tatea, care chiar dacă dă „unele" 
roade ta apărare, imprimă totuși 
un aspect foarte urît meciului, în
greunând ta același timp sarcina 
arbitrului. Antrenorii au datoria să 
stăvilească jocul dur și nu să în
demne la folosirea unor metode, care 
nu fac cinste unui sportiv die tip 
nou. In această privință vom da 
exemplul antrenorului Ion Kunst 
(C.C.A.) care, văzând că echipa ad
versă (Recolta M.A.S.) joacă mai 
„agresiv" în apărare, își sfătuia 
jucătorii să practice și ei un joc 
dur. Aceasta nu este singura a- 
batere a antrenorului Ion Kunst. 
El trebuie să reflecteze serios a- 
su.pra comportării sate și s-o ridice 
la nivelul înalt aii cunoștințelor sale 
tehnice, să fie deci un adevărat e- 
ducator al tinerilor, de a căror 
pregătire sportivă se ocupă.

Dacă ptaă acum am vorbit de 
feluil ta care își îndeplinesc înda
toririle arbitrii și antrenorii, cre
dem că este cazul să ne oprim 
și asupra felului ta care înțelege 
I.E.B.S. să asigure o desfășurare 
normală a jocurilor de handbal din 
sala Floreasca. Este o datorie pen
tru noi de a releva faptul că admi
nistrația sălii a asigurat utilajul 
necesar și că se ooupă în general, 
ca jocurile de handbal în sală să 
se dispute ta cele mai bune con
diții. Dar tot o datorie a noastră 
este să semnalăm că problema 
ventilației sălii nu a fost pînă a- 
eum rezolvată. Spectatorii, dacă nu 
fumează ta sală, fumează ta hol, 
de „unde fumul pătrunde apoi ta 
sală. Pentru remedierea acestui ne
ajuns există două soluții: sau să 
nu șe dea voie să se fumeze nici 
în sală și nici în hol, sau să se 
asigure ventilarea sălii.

A. călin

*

Mîtae este programată o nouă 
etapă în cadrul „Cupei de .iarnă" 
ta care se vor desfășura următoa
rele focuri : ora 17,30: Locomoti
va Gara de Nord—C.C.A. ; ora
18.30 : București—Orașul Stalin 
(femenin) „Cupa Orașelor"; ora
19.30 : Recolta M.A.S.—Flacăra
Ploești ; ora 20,30 : Dinamo—Știin- I 
ța I.C.F. ’ ]

VI. Aiwfe activității
Rezultatele de valoare și progre

sul continuu înregistrat de atletis
mul dliin \ara noastră se daltorește 
într-o mare măsură activității 
pe care o desfășoară antrenorii no
ștri. Trebuie să arătăm, tacă de la 
început, că dacă în trecut aveam 
un număr destul de mic de antre
nori de atletism, cei mai rnulți slab 
pregătiți din punct de vedere pro
fesional, astăzi, numărul antrenori
lor este cu mult mai mare, înre- 
gistrîndu-se și o creștere, ta ceea 
ce privește cunoștințele lor. Irr e- 
vidența colegiului de antrenori din 
comisia centrală de atletism, figu
rează un număr die peste 200 de 
antrenori (categoria I-a, II-a și 
stagiari), far ta evidența asociații
lor sportive au fost înregistrați cî- 
teva mii de instructori obștești cu 
specializare în atletism. La totalul 
acestora trebuiesc adăugați, desi
gur. și absolvenții Institfttulvi de 
Cultură Fizică și ai Școlilor Medii 
Tehnioe de Cultură Fizică, cu spe
cializare ta atletism.

Rezultatele obținute dte aceste 
cadre tehnice ale atletismului nostru 
se datoresc, fără îndoială, felului 
în care ele au știut să aplice zi de 
zi, ta mod creator, experiența îna
intată a atletismului sovietic, O 
parte dintre antrenorii noștri au 
putut lua cunoștință de învățătu
rile, pe care ni le pune la înde- 
mînă experiența sportului sovie
tic, urnii nd cursurile școalei de an
trenori din 1949—1950, care a fost 
condusă de profesorul sovietic D. 
P. Ionov. Lucsările dte specialitate 
traduse din limba rusă și întîlniri- 
le cu antrenorii și atlețiii sovietici, 
au contribuit de asemenea, tatr-o 
largă măsură, la îmbogățirea cu
noștințelor tehnicienilor noștri.

Din păcate însă, de la școala lui 
Ionov, n<u a mai fost organizată 
decît o singură școală în 1951, ceea 
ce trebuie să recunoaștem, că este 
mult prea puțin. Pe de altă parte, 
pînă la sfîrșitul anului trecut nu 
fusese organizat nici un fel de 
curs pentru perfecționarea cunoș
tințelor antrenorilor noștri. La sftr- 
șitul anului 1954 secția sport a 
Consiliului Central al Sindicatelor 
a organizat un asemenea curs, la 
Orașul Stalin, pentru antrenorii din 
asociațiile sale. Inițiativa aceasta 
s-a dovedit deosebit de bună și ea 
ar trebui generalizată.

Activitatea antrenorilor noștri a 
avut însă și o serie de lipsuri. Unii 
dintre antrenori simt o răspunde
re prea mică față de pregătirea 
educativă a elevilor lor și deci față 
de comportarea acestora, nu numai 
pe. stadion, dar și în activitatea 
loir profesională. In acest sens, ei 
ar fi putut interveni chiar și la 
campionatele individuale republica
ne de atletism, de anul trecut, în- 
drum-îndiu-și elevii să participe la 
probele, la care ei înșiși, le ceruse
ră înscrierile.

-----o—

INFORMAȚII ^onosport
Pentnu concursul Pronosport nr. 3 i 

(etaipa dta 23 ianuarie) cunoscu
tul taitcmiaționial la fotbal Titus 
Ozon, a dat următorul pronostic: 

I. C.C.A. Buc. — Știința
Cluj (hochei) Anulat

II. T.S.K.M.O. — Electrostal 
(hochri U.R.S.S.) 1

III. T-uirbine Erf. — Cl.ieimie
Leuna (fotbal R.D.G.) 1

IV. Din. Berlin — Motor
Zwickau (fotbal R.D.G.) 1

V. Lok. Leipz.—Aktiwist Br.
S-berg (fotbal R.D.G.) X

VI. Einheit Dresden — Rotat.
Leipz. (fotbal R.D.G.) 1

VII. Chemie K-M.Stadt-Fortscbr.
Meerane (fotbal R.D.G.) 2

VIII. Dim. Buc.—Știința I.C.F.
(handbal masc.-sailă) 1

XI. Recolta M.A.S. - FI. Ploești
(hadbal mase.-sală) 1

X. Ști'tața Tim. — Progr.
Arad (had. m’asc.-sală) 1

XI. FI. r. Jimbolia — Progr.
Tim. (hand, masc.-sailă) 1

XII. Buc.— Or. Stalin (hand
bal fem.-sală) 1
MECIURI DE REZERVA

A. Tg. Mureș — Tim. (hăuri,
fem.-sală) 1

B. Met. 2 Reșița — Loc.
Tim. (hand, mase.-sală) 1 ,

atletice din anul 1954
Unii dintre antrenorii noștri pjQ*  

cedează tai mod greșit departing» 
se de problemele de educație ate 
elevilor tor. lin felujl aceștia se 
produce o ruptură cu totul nefirea^ 
scă, intre procesul de instruire și 
procesul de educație. In același 
timp, unii antrenori^ nu știu să

Lista antrenorilor cu cei mai 
multi atleți clasați pe tablourile 
celor mai bune 10 rezultate din 
1954:

1. Ion Arnăutu (Știința Cluj)
21 p.; 2. Colectivul catedrei de 
atletism de la I.C.F. 18 p.; 3. 
Alexandra Mazilu (Dinamo) 15 
p.; 4. Cornel lovănescu (Știința 
S.M.TJC.F. Timiș.) 11 p.; 5.
Silviu Dumitrescu (Metalul) 9 
p.; 6. Victor Dumitrescu (CCA) 

8 p.; 7. Alexandru Ardeleana 
(Constructorul) 7 p.; 8. Nicolaie 
Gurău (Progresul) și Dumitru 
Osiac (Locomotiva) 6 p., 10. Ti- 
beriu Fiildvari și Ion Gînscă (Di- 
nau n) 5 p.; 12 Iosif Bl” ■ an 
(Voința), Ion Mureșanu (CCA), 
Mircea Simion (Flacăra) și Ște
fan Dezideriu (Dinamo) cite 4 
p. etc.

se impună cu autoritate în fața 
elevilor lor, tolerînd famHtersnrui 
și trecînd cu vederea anumite gre
șeli ale atleț lor. De asemenea, h»- 
tre unii dintre antrenori există u- 
nele neînțelegeri de principiu, care 
nu au fost încă înlăturate și care 
de multe ori se transmit și elevi- 
lor, pe care aceștia î? antrenează, 
ceea ce — trebuie să spunem des
chis — este un lucru cu total gre
șit

Mai sînt unii antrenori care se 
informează și studiază Intr-o mă
sură prea mică, 'ață de sarcinile 
ce le stau tn față. Tocmai de act 
se ajunge la situația că ei apiică 
în mod mecarrc experiența sovietă*  
că, fără să țină seama de condiții
le noastre și de princip tal individu
alizării.

Multe dta aceste lipsuri, puteau 
fi de mult timp înlăturate prin in
tervenția hotărită a colegiului de 
antrenori și a antrenorului de stat 
Dar în 1954, atletismul nostru n-a 
avut nici un antrenor de stat, iar 
colegiul de antrenori a avut o ac
tivitate slabă. De asemenea, lipsu
rile ar fii putut fi înlăturate prin- 
tr-un sprijin mai temeinic dta par
tea conducerilor asociațiilor și co
lectivelor lor sportive. Dar nici 
sprijinul acesta nu a existat, decît 
într-o măsură cu totul insuficientă.

Cu o atentă îndrumare d’n par
tea colegiului de antrenori, cu mai 
mult sprijin din partea asociațiilor 
și colectivelor, antrenorii noștri își 
pot înlătura aceste lipsuri, ta așa 
fel ca ei să devină bună îndrumă
tori și educatori ai tineretului no
stru

ROMEO VILARA

C. Fl. r. U.T.T. — FI. r. lud.
Linei (hand, fem.-sală) X

D. S.M.T.C.F. Tim. — FL
r. Jimb. (hand, fem.-sală) X

9 Meciul I C.C-A. — Știința 
Cluj (hochei) a fost anulat din 
cauză timpului nefavorabil.

® Concursul PRONOSPORT Nr. 
3 (etapa din 23 ianuarie) se în
chide în Capitală mîtae la amiază. 
Agențiile PRONOSPORT O.C.L. 
și celle proprii —sînt descl isc astă 
seară pînă la ora 22 și m ine pînă 
la ora 12.

@ Meciurile programate în 
concursul Nr. 3 se disoută între o- 
relle 14 30—20,30

® Mîine apare Programul PRO
NOSPORT Nr. 42 cu următorul 
cuprins :

— Buletinul săptămânii (un co
mentariu al conc rsului Nr. 4 dta 
30 -anuarie) de VasiTe Naciu —- 
antrenor,

— Pronosport ta regiunea Timi
șoara.

— O prezentare a echipei de ho
chei C.C A.

— Clasamente.
— Tănăsache PRONOSPORT 

ș.a.



„Cupa 16
BASCHET

Eupa a doua a „Cupei 16 Fe
bruarie*  a continuat joi prin dis- 
pu ir;a a două jocuri feminine și 
a unuia masculin.

In prima partidă s-au întrecut 
echipele feminine Constructorul și 
Dir.amo. A învins, firește, echipa 
sui experimentală a Constructoru
lui, car tinerele aschetbaliste de 
le Dinamo au reușit să-i dea o 
Araa replică. Scorul, 69—43 (32— 
21), arată ci, spre deosebire de 
■râma partidă, aceea cu Știința 
LC-?, ia care au fost mai mult 
figurante, de data aceasta dinamo- 
vtsie.e s-au ridicat la înălțimea 
adversarelor lor. Pentru a pro
gresa insă pe măsura posibilită
ților. jucătoarele de la Dinamo 
trebuie să insiste, înainte de toa
te, asupra pregătirii tehnice, actu- 
ahneme insuficientă. Dintre jucă
toare s-au evidențiat Cocorandu, 
Pap'.ica, Cucerai, Gherga (Dina
mo) ș: Simionescu, Eckert (Con
structorul).

In al doilea joc Știința I.C.F. 
a obținut o victorie clară în fața 
baschetbalistelor de la Voința: 58- 
31 (32—13). Mai ales în prima 
repriză studentele de la I.C.F. au 
desfășurat un joc în viteză, sigur, 
eficace. Cele mai bune jucătoa
re au fost: Simionescu, Tomescu, 
Vasiliu (Știința I.C.F.) și Bucevski, 
Fflipescu (Voința). In ultimul 
meci al programului, s-au întîl- 
Bit echipele masculine Dinamo și

Șase șahiști sovietici participă la turneul inter- zonal
Care va fi cel mai important eve

niment șahist al anului 1955 ? De
sigur. turneul inter-zonal F.I.D.E. 
care se va dcriăura la Goteborg, 
ta Suedia, la sîîrșitul verii. El este 
o eîarâ importantă a campionatu
lui m serial trebuind să desemne
ze șase șahiști care împreună cu 
■îareie maestru V. Smislov, fostul 
ccenr ;titor la tilul suprem, vor lua 
parte la „turneul candidaților" din 
«nul viitor. învingătorul îl va în- 
tflni în meci, în anul 1957, pe ac
tualul deținător al titlului mon
dial. marele maestru M. Botvinik.

De pe acum se cunoaște lista 
ipr:ape completă a participanților 
ta turneul inter-zonal din Suedia. 
B tot fi în număr de 24, printre 
cure se numără: Pachman și Filip 
G? Ceroșlcvacă), Szabo (R.P. 
Ungară), Sliwa (R.P. Polonă), 
St .? : berg (Suedta), Unzicker (Ger
mania occidentală), Rabar și Fude- 
rer tJugoslavia), Donner (Olanda), 
Reshevsky, Bisguer și Evans 
(S.U.A.), Najdorf. Panno, Pilnik și 
Guimard (Argentina), Medina (Ve
nezuela). Nu este cunoscut încă 
numele șahistului calificat în zona 
rezervată Canadei.

Din cei șase reprezentanți ai U- 
niunii Sovietice care vor juca la 
Got-xrg au fost desemnați de 
drept marii maeștri Keres și Bron
stein, ceilalți patru urmînd să fie 
stabiliți de finala campionatului u- 
nionl. care contează ca turneu zo
nal F.I.D.E.

Aceasta dă un plus de interes 
celui de al XXII-lea campionat de 
șah al U.R.S.S. a cărui ultimă e- 
tapă începe la 11 februarie. In a- 
cest an, participarea la finala cam
pionatului U.R.S.S. pare mai puter
nică decît orieînd. Nu mai puțin 
de nouă mari maeștri vor ii pre
sent! la „startul" mult așteptatei 
întreceri, printre ei fiind însuși 
campionul mondial M. Botvinic și 
doi foști competitori la titlu, P. Ke- 
Bes și V. Smislov, recenzii învin
gători de la Hastings.

Ceea ce face însă caracteristica 
acestui al XXII-lea campionat al
U.R.S.S. este tinerețea multor din
tre participant!. Chiar din grupa 
tnari'or maeștri, patru aparțin ge
nerației tinere: Averbach (dețină
torul titlului unional), Petrosian, 
Taimanov și Ghel'ler. Aceștia sînt 
de mult nume consacrate în arena 
Internațională. Alți trei șahiști ti
neri își fac însă acum debutul în 
finala campionatului unional. Este 
vorba de maeștrii Spaskl și Anto- 
șta și candidatul de maestru Scer- 
ba-.ov. Pe primul îl cunoaște bine 
fi publicul bucureștean. Bl a fost 
revelația turneului internațional 
desfășurat acum doi ani la Bucu
rești.

Să facem acum cunoștință și cu 
ceilalți den „debutartțî", care prin 
rezultatele obținute ta semifinalele 
campionatului se dovedesc conou- 
renți cu veleități la calificarea 
pentru turneul inter-zonal.

Ir ' 1 pe lin arul stadenit din Le
ningrad, Valentin Scerbakov, con-

Februarie”
Metalul, In pruna parte a jocu
lui, tinerii baschetbaliști de la 
Metalul au opus o dîrză rezisten
ță echipei campioane. Pînă la 
sfîrșit, însă dinamoviștii și-au 
impus superioritatea', și au în
vins cu 85—62 (37—29). S-au re
marcat: Răducanu, Giurculescu, 
Constantinide (Dinamo) și Zeriu, 
Mihăilescu, Lohan (Metalul).

Intîlnirile de baschet din cadrul 
„Cupei 16 Februarie" continuă 
mîine, în sala Giulești după ur
mătorul program: dimineața, de la 
ora 10: Știința I.C.F. — Voința 
(masculin), Locomotiva — Fla
mura roșie M.I.U. (feminin) ; 
după amiază, de la ora 17: Con
structorul — Voința (feminin), 
Constructorul — Metalul (mascu
lin), Dinamo — Progresul (mas
culin).

D. Driga 
corespondent

ȘAH

In cea de a doua rundă a tur
neului individual de șah, care se 
desfășoară în sala Locomotiva din 
Bd. Dinicu Golescu 38, s-au în
registrat următoarele rezultate: To- 
pa — Dimov 1—0, Fîntînă — Du
mitrescu 0—1, Nagy — Pușcașu 
1—0, Șuta — Storojevski '/î—V2» 
Zabloțki — Vasilescu 0—1.

Conduce în clasament Nagy Zol- 
tan cu 2 puncte, urmat de Topa, 
Dumitrescu și Șuta cu cîte U/j 
puncte.

O

ducînd ou desăvîrșită măiestrie 
partida sa contra candidatului de 
maestru Levit, din cadrul semifina
lei : 1. d4 CÎ6 2. e4 e6 3. Cc3 Nb4
4. e3 c5 5. a3 N:c3+ 6. b:c3 Cc6 
7 Nd3 b6 8. Cî3 0—0 9. e4 Ce8 10 
e5 fă II. dă Caă (îndepărtarea din 
joc 3 acestui cal, permite albului 
să înceapă o acțiune puternică pe 
flancul regelui) 12. Ng5 Dc7 13. 
d6 Dc6. 14. Ne7 Tf7

LEVIT

SCERBACOV
15. Cg51 (începutul unei combi

nații cu sacrificii, deosebit de spec
taculoase) 15... D;g2 16. Dh5 g6 
17. Dh6 D:hl+ 18. Re2 (Oferind 
si ai doilea turn I) 18... Dg2 19 
C:f7 Cg7 20. h3 f4 21 Cg5 f3+
22...  Rel și negrul cedează, fiindcă 
la 22... Dgl+ 23. Rfl matul nu 
poate fi parat.

Redutabili jucător de atac este și 
maestrul Vladimir Antoșîn, tînăr 
constructor la institutul „Giprostroi- 
materfal" din Moscova. Dăm mai 
jos încheierea partidei sale cu V. 
Tarasov, jucată în semifinala de la 
Erevan.

TARASOV

ANTOȘIN
25. a31 (Amenință luarea la b4, 

urmată de b5 1 ; la rîndul său, ne- 
gruil nu poate lua pionul fiind pier
dut după 25.„ b:a3 26. T:b7 R:b7
27. Tbl+ Ra7 28. Tb6 Cb8 29. c6 1)
25.. . b3 (O altă încercare ar fi fost
25.. h4 26. a:b4 h:g3 27. b5 Gb8
28. b:a6 (3:a6 29. T:b7 I) 26. T:b3 
Tb8 27. Tcbl h4 (Seva mal bine era
27.. .Dd7, dar atunci albul cîștiga a- 
ducînd calul său pe câmpurile b6 
sau c7) 28. T:h7! șl aci negrul a 
eedat, fiind amenințat imparabîl de 
D:a6+.

Două exemple ale talentului re
prezentanților tinerei generații de 
șahiști sovietici.

Sezonul sportiv de iarnă este în plină desfășu
rare în Uniunea Sovietică Schiorii, patinatorii, ho- 
cheiștii se avîntă în întreceri, obțin performanțe de 
valoare, stabilesc noi recorduri, repurtează victorii 
de răsunet în întreceri internaționale. Alături de 
sportivii fruntași, Ia startul competițiilor se ali
niază nenumărali tineri dornici de afirmare, care 
fuptînd cu dîrzenîe, își fac loc în primele rînduri 
ale clasamentelor, întregesc rîndurile maeștrilor 
sportului, ale campionilor și recordmanilor

Dar paralel cu activitatea specifică iernii, spe
cialiștii disciplinelor de vară, „refugiați" în săli, își 
continuă activitatea, își desăvîrșesc pregătirea, aș- 
teptînd zilele caide cînd vor avea de trecut noi e- 
xamene ale măiestriei lor.

In rîndurile de mai jos vă vorbim mai ales des
pre sportivii tineri care s-au impus în ultima vre
me în concursurile de amploare desfășurate ta 
U.R.S.S.

Campionul absolut Boris ȘahL’n
Poate că una dintre cele mai 

mari surprize ale anului sportiv 
1954 a prilejuit-o rezultatul cam
pionatului individual de gimnas
tică al U.R.S.S. 
Gompetiția aceas
ta a reunit la start 
pe cei mai buni 
gimnaști ai lumii, 
ridieîndu-se ca va
loare la nivelul u- 
nui campionat mon
dial siaiu olimpic. 
Este suficient să a- 
rătăm că nu au lip
sit de la întreceri 
componenții echipei 
reprezentat, v- a
U. R.S.S., campionii 
mondiali și olim
pici, V. Ciukarin,
V. Muratov, G. Sa- 
ghinian, A. Azarian, 
I. Berdiev. Și totuși 
medalia de aur și 
tricoul purpuriu al 
campionului absolut 
nu a revenit nici u-
nuia dintre aceștia, ci tînămlui re
prezentant al Moscovei, Boris Sa- 
hlin.

Deși nu numără prea nuilți ani, 
Boris Șa him este un virtuos all 
gimnasticii. El s-a impus încă de 
acum doi ani, cînd a obținut nor
ma de maestru aii sportului. Spe
cialiștii și-au îndreptat și mai 
m-ult atenția .asupra lui la Jocurile 
Mondiale Universirtaire de Ia Budia- j 
pesta, în cadrul! cărora ȘiaMin a j

Asalt asupra recordurilor
In zilele însorite, atît 

de dese tn Kazakstan, 
patinoarul de altitudine 
Medeo de lingă Alma- 
Ata pare o oglindă, întin
să intre stînci. Brazi fal
nici șl piscuri acoperite 
cu zăpadă se reflectă în 
cristalul său pur. Dar pa
tinoarul de la Alma-Ata 
nu oferă numai prilejul 
unui admirabil peisaj al
pin El a devenit locul 
unor aprige întreceri 
sportive și de numele său 
sînt legate cele mai multe 
recorduri ale lumii.

In fiecare an sezonul 
întrecerilor de alergare 
pe gheață este deschis 
prin marele concurs de la 
Alma-Ata, dotat cu pre
miul consiliului de miniș
tri al R.S.S. Kazahe. 
Anul trecut, în cadrul a- 
cestui concurs, sportivii 
sovietici au ameliorat 
toate recordurile U.R.S.S. 
stabilind și 8 recorduri 
ale lumii. Nici în acest an 
gheața de la Medeo nu 
și-a dezmințit faima.

Fără îndoială, în frun
tea performanțelor obți
nute acolo se situează 
cele ale tinerei Tamara 
Rllova. Studenta din 

condus multă vreme in clasament 
și doar un accident die la paralele 
nu i-a permis să cucerească titlul 
de aampion.

Sub conducerea 
antrenorul său A. 
Mișahov, Șahlin s-a 
pregătit cu multă a- 
tenție pentru ediția 
anului 1954 a cam
pionatului U.R.S.S., 
analizînd greșelile 
săvîrșite la trecute
le concursuri. De- 
monstrînd o preci
zie și o constanță 
deosebită la toate 
aparatele, atît la 
exercițiile libere cît 
și la cele impuse, el 
a reușit să cucere
ască primul loc, 
realizînd 113.125 
puric te.

Un strălucit suc
ces care vine să 
confirme încă odată 
cît de valoroase 

sînt rezervele care se ridică ne
contenit din mijlocul tineretului, 
complectînd rîndurile sportivilor 
de frunte. Despre Boris Șa
hlin vom mai auzi cu siguranță, 
cădi, după părerea specialiștilor, 
dl promite să fie un demn uirmaiș 
al actualilor campioni mondiali 
care au creat o adevărată școală 
sovietică în gimnastica sportivă.

Moscova avea patru 
ani cînd la Davos în EK 
veția excelenta patinatoa
re suedeză Sou Nielsen 
Leila stabilea recordul 
mondial în cursa de 500 
m. cu timpul de 46,4 sec. 
Au trecut de atunci 18 
ani. Performanța obținută 
la Davos nu a putut fi 
întrecută cu toate efortu
rile depuse de multe 
patinatoare ale lumii. De 
trăinicia acestui record 
s-au lovit chiar și ten
tativele unor maestre atît 
de strălucite ale patina
jului viteză, cum au fost 
Tatiana Karelina, Maria 
Isakova, Sofia Kondako
va. Rimma Jukova. Abia 
în acest an Tamara RÎ- 
lova parcurgînd distanța 
tn 45,6 sec. a reușit o 
performanță cu care se 
poate mlndri chiar și un 
patinator. Dar ea nu s-a 
oprit aici. In cursa de 
1000 m. cronometrele au 
marcat pentru Rtlova 
1:33,4, timp care reprezin
tă de asemenea un nou 
record al lumii. împărțind 
la 2 acest rezultat, vom 
vedea că Rîlova a par
curs sub 50 sec- fiecare

din jumătățile alergării 
pe 1000 m.

Nu mal puțin rodnice 
în recorduri au fost curse
le masculine. Evghenii 
Grișin, ciclist de frunte 
al U.R.S.S., și-a confir
mat clasa mondială și în 
patinajul viteză, reușind 
două recorduri mondiale 
pe distanțele de 1000 m 
(1:22,8) și 1500 m. 
(2:09,8). In special cea 
de a doua performanță 
este de o valoare ex
cepțională.

Un debut excelent 
în actualul sezon l-a fă
cut Boris Silkov, care a 
coborît sub 8 minute în 
cursa de 5000 m. (7:45,6). 
Pentru cei care cunosc 
rezultatele acestei aler
gări la atletism, cifra este 
și mai elocventă. Un cal
cul simplu ne va arăta că 
Silcov a patinat aproape 
cu 40 km. pe oră.

Cursa de 10.000 m. 
este supranumită „ma
raton pe gheață". Și pe 
drept cuvînt, căci ea cere 
din partea concurenților 
o rezistență în regim de 
viteză cu totul deosebi
tă Ttnărui Sakunenkoa

Nume noi in schi-fed
Un nou pretend it l>a suprema

ția mondială și-a făcut apariția pe 
pista de zăpadă. Este vorba de 
fond'istul sovietic N. Anikin, care 
a reușit în două curse consecutive 
ceea ce nu am .putut face cei mai 
bună schiorii aii lumiii, .adunați amni 
trecui la campionatele mondiale de 
la Falun în Suțedia. El l-a învins 
pe Vladimir Kuzin, dublul campion 
mondial, supranumit „Zatopekul 
zăpezii1’.

In primul mare concurs de schi 
al anului, desfășurat pe o pirtie 
deosebit de dificili ă de pe colinele 
lui Lenin, N. Anikin a fost învin
gător atît în cursa de 18 km. cît 
și în cea de 30 km. Timpurile rea
lizate: 1 h.02:37,0 și respectiv
lh.46:38,0, sînt excelente față de 
profilul traseului. De remaircat că 
în fondul sovietic și-au făciilt a- 
pariția și alte nume noî cum ar 
fi P. Ko’-cin și. V. Baranov, care 
l-.au învins de asemenea pe Kuzin 
ta cuirsia de 30 km. Pe 18 km., F. 
Terentiev și A. Kozlov, premiat al 
campionatelor mondiale, s-au im
pus cu multă autoritate ocupi d 
locuirile 2 și respectiv 3, față ua 
locul 4 ocupat de Vladimir Kuz î.

In felul acesta, ha apropiat 'ie 
campionate mondiale de schc se 
prevede o luptă și mai îndîrj t.., 
în care tinerii fondișii soviet; i 
vor avea de spus un cuvtat g. u 
în determinarea primelor locuri.

lusoii
parcurs acest „maraton" 
în 15:44,3 stabilind un 
nou record unional și a 
doua performanță mon
dială din istoria patinaju
lui. La tetratlon (suma 
celor patru distanțe) el a 
realizat 184,638 puncte, 
stabilind un nou și excep
țional record mondial. Ve
chiul record aparținea 
norvegianului Farstadt, 
fiind egal cu 198.958 
puncte. De notat • că încă 
patru patinatori sovietici 
au coborît sub cifra ve
chiului record mondial.

184.638 puncte realiza
te de Sakunenko repre
zintă în cursele de 500, 
1500, 5000 și 10.000 m. o 
medie de 46,2 sec. pe 500
m. Nimeni nu poate con
testa că aceste 46,2 sec. 
oglindesc o pregătire fizi
că și o multilateralitate 
aproape unică în istoria 
patinajului. La apropia
tele campionate mondic'o 
care vor avea loc la 
Moscova, duelul dintre 
Sakunenko, Silkov, Gri
șin, Goncearenko și exce
lentul patinator norvegian 
lalmar Andersen se a- 
nunță pasionant.

★

★
Patinajul artistic, spat» 

tul care îmbină atit <te 
armonios frumusețea 
mișcărilor cu precizii 
execuției, este larg prac
ticat în Uniunea Soviete 
că. Devenit extrem 
popular printre tineret fț 
copii, patinajul artisat 
este nelipsit din progr» 
mul serbărilor sportive 
de iarnă.

In fotogre^ 'o tinări 
elevi din Moscova într-o 
atitudine plină de grație 
pe gheața stad' --rului Di
namo



TURUL CICLIST
CAIRO, 21 (Agenpres). — Tu

rui ciclist ‘ '
miat joi ou desfășurarea etapei 
a 8-a pe
(178 km.). Cursa a fost domi
nată de aici iști,i bulgari și da
nezi care, în ciuda urnii vîrut pu- 
tenreic din față, au impus de la 
început o trenă de peste 40 km. 
la oră. Constani’kin Dumitrescu, 
purtătorul tricoului galben, a re
zistat ptaă în momentul cînd i 
s-a defectat bicicleta și a fost 
nevoit să oprească pentru a re
para. Sezistaid acest fapt, cicliș
tii situați în imediata lui apro
piere în clasamentul general au 
mărit viteza destrăimînd pluto
nul. Grupul fugarilor cuprindea 
pe Koțev și Dimov din echipa 
R. P. Bulgaria, Andersen și Ras- 
musan din echipa Danemarcei, 
Bertolotti (Franța), Hoare (.An
glia), Smghailta (Libia).

Prinitr-ici mare efort, Dumitrescu 
a reușit să ajungă din urmă un 
pluton ta care se aflau belgienii 
Meenen și Schaepens, care rămă
seseră și ei în urma atacurilor 
cicliști lor bulgari și danezi. îm
preună ou aceștia, Dumitrescu a 
pornit în urmărirea fugarilor, dar 
cu toate eforturile nu i-a putut a- 
junge. Pedartînd în același ritm

al Egiiptuilui a conți-

traseul Suez-Point Said

Noi recorduri stabilite pe
ALMA-ATA (Agerpres).— TASS 

transmite:
Pe patinoarul de mare altitudine 

din apropierea orașului Alma-Ata 
au început la 19 ianuarie întrece
rile din cadrul campionatelor ăe 
patinaj viteză ale Uniunii Sovie
tice. Alături de patinatorii sovie
tici participă ca invitați, sportivi 
din R. D. Germană, R. P. Ungară, 
R. P. Polonă, R.P.R. și R. Ceho
slovacă. Starea gheții a fost bună.

In prima zi s-a disputat proba 
de 500 m. rezervată bărbaților. Un 
strălucit succes a obținut patina
torul sov'etic Iurii Sergneev. El a 
început cursa într-un ritm deosebit 
de rapid, acoperind prima sută de 
metri în timpul de 10”2/10 și ter
minând parcursul după 40”8/10 
Această performanță este superioa
ră CU O zecime de secundă recor-

AL EGIPTULUI
susținut, cei 7 cicliști din plutonul 
fruotaș au continuat să-și mă
rească avansul oare 
etapei a fost de peste 
Astfel, Dumitrescu a 
eoul galben pe care 
ciclistul bulgar Koțev.

Victoria în etapă a revenit dane
zului Andersen. El a parcurs 178 
km. în 4h 37’01”. Media orară: 
38,460 km-

In același timp au sosit Hoare 
(Anglia) Dimov, Koțev, Bertolotti 
Rasmusen și Singhalta.

Clasamentul general individual 
după 8 etape se prezintă astfel :
1. Koțev (R.P. Bulgaria) 29h.26’19";
2. Rasmusen (Danemarca) 29h.
31’38”; 3. Dimov (R. P. Bulgaria) 
29h.32’39"; 4. .Andersen (Dane
marca) 29h.33’45” ; 5. Hoare (An
glie) 29h.34’38”; 6. Singhalta (Li
bia) 29h.36’40”; 7. Kolev (R. P. 
Bulgaria) 29h.42’15”; 8. Ravn
(Danemarca) 29h.43T0”; 9. C. Du
mitrescu (R.P.R.) 29h.50’51“: 10. 
Petrovici (Iugoslavia) 29h.52’14“.

Pe echipe conduce R.P. Bulga
ria A — 88h 40’53“. urmată de 2. 
Danemarca 88h 48’30“; 3. Anglia 
89h 44’29“: 4. Belgia 89h 56’44“ : 
5. R.P.R. 90h 17’39“ ; 6. R.P. Bul
garia B 90h 32’43“ și 7. Libia A 
90h 32’43“.

să-și
Ia căpătai
25 minute, 

pierdut tri
l-a preluat

o-----
i patinoarul de la Alma-Ata 

duiui mondial și 
parținea aceluiași

unional care a- 
r_ ____  ___ _____ patinator. Pe
locul doi s-a clasat sportivul clin 
Moscova Evghenii Grișin cu re» 
zuiltatul de 41 ”1/10, iar pe locul 
trei Iurii Mihailov cu 41”6/10,

In cursul întrecerilor primei zile 
a campionatelor trei patinatori ce
hoslovaci au stabilit ta proba de 500 
m. performanțe superioare recor
dului țării. Cel man bun rezultat a 
fost obținut de Iaroslav Loubek — 
43”2/10. Vladimir Kolar a acoperit 
distanța în timpul de 43”4/10 șl 
Bogumil Jauris în 43”9/10. Vecinul 
record era de 44”0 și fusese sta
bilit în urmă cu cHeva zile de Vla
dimir Kolar pe același patinoar. 
Un nou record al țării sale a sta
bilit și patinatorul romîn Titus 
Sarea reușind pe 500 m. 44,9 sec. 
întrecerile continuă.

o-----
Echipa R.P. Ungare întâlnește reprezentativa

la tenis de masăR. Cehoslovace
BUDAPESTA (Agerpres). — 

MTI transmite: Intre 27 și 30 
ianuarie va avea loc la Budapesta 
o întâlnire internațională de tenis 
<fe masă între echipele selecțio
nate ale R.P. Ungare și R. Ce
hoslovace. In vederea acestei com
petiții, în cele două echipe au fost 
selecționați următorii jucători : 
R P. Ungară: Gizi Farkas-Ger- 
vay. Koczian. Kerekes. Simon și

Fantusz (femei), 
Szepesi, Sebok, 
(bărbați). R. Cehoslovacă: Vana, 
Stipek, Slar, Vihnanovski, Kadlek, 
Rakosnik (bărbați), Krejkova, 
Vihnanovskaia, Krepkova, Papo- 
sova (femei). Cunoscuții jucători 
cehoslovaci Andreadis și Tereba nu 
figurează în echipă fiind plecați 
într-un turneu în India.

Sido, Gyetvai, 
Foirii, Sămogyi

BaschetbaLiștii sovietici din nou învingători in R. P. Polona
VARȘOVIA (Agerpres).— TASS 

transmite: ' Echipa sovietică de 
baschet a clubului sportiv central 
al Ministerului Apărării U.R.S.S., 
care se găsește în capitala R. P 
Polonie cu prilejul manifestărilor 
organizate în cinstea celei de a

10-a aniversări a eliberării Varșo
viei, a susținut la 19 ianuarie cel. 
de al tkrilea joc. BaschefbaEștii 
sovietici au kitîlnft echipa selec
ționată a orașului Varșovia pe care 
au întrecut-o cu scorul de 82-57.

Concurs internațional
OSLO (Agerpres). TASS transmi

te : Pe stadionul „Bislet” din Oslo 
s-a desfășurat ta zilele de 15 și 16 
ianuarie un concurs internațional de 
patinaj viteză, la care au luat parte 
echipele Norvegiei, Suediei și Olan
dei. Această competiție a fost orga
nizată în scopul verificării pregătirii 
patinatorilor din cele trei țări, îna
intea campionatelor mouidtefe și eu
ropene de patinaj viteză, care vor 
avea loc în curând. Temperatura ae
rului a fost de minus 10 grade, sta
rea gheții bună.

In cadrul concursului, tnulți pati
natori .au reușit să-și îmbunătățească 
propriile recorduri, precum și nume
roase recorduri ale stadionului . Bis
let". Iată cete mai bune rezultate

Luptătorii sovietici învingători 
in intilnirile cu cei suedezi

d8 patinaj viteză
obținute în acest concurs : 500 m.:
1. Bengt Malsten (Suedia) 43”l/i0;
2. Finn Hodt (Norvegia) 43”4/10;
3. Hroar Elvenes (Norvegia)) 43”
6/10 ; 5.000 m. : 1. Sigge Eriksson 
(Suedia) 8’06”6/10, performanță ca
re egalează recordul mondial p1 o- 
landezu'ui Broekmann stabilit Ia ®a- 
vos în anul 1953 ; 2. Sverre ilaugii 
(Norvegia) 8’17“3/10; 3. Roald Aas 
(Norvegia) 8’i9”5/10; 1.509 m.: 1. 
Roald Aas (Norvegia) 2’15”8/10 
(nou record al Norvegiei) ; 2. Sigge 
Eriksson (Suedia) 2T5”4/10: 3.
Knut Tangen (Suedia) 2T7”l/10 ; 
10.000 m. : 1. Sigge Eriksson (Sue
dia) 16’58”6/10 ; 2. Knut Johanssen 
I6’59”1/1O; 3. Torsten Seiersen
17’07”6/10.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite : In seara zilei de 19 ia
nuarie, s-a desfășurat în inc'nta 
Circrtui de stat din Moscova în- 
®oirea intemiaț tonală de lupte cla- 

dintre primele echipe selecțio- 
ale Uniunii Sovietice și Sue

diei. Victoria a revenit echipei 
U.R.S.S. cu scoruil de 7—1. După 
cum s-a mai anunțat, întîlnirea 
dintre echipele secunde ale celor 
două țări, desfășurată în urmă cu 
o zi, a luat sfîrșit cu scorul de 
8—0 în favoarea echipei Uniunii 
Sovietice.

Campionatele R. P. Ungare 
ia patinaj artistic

BUDAPESTA (Agerpres). MTI 
transmite: Pe patinoarul artificial din 
Budapesta au luat sfîrșit, la 16 ia
nuarie, întrecerile din cadrul cam
pionatelor R. P. Ungare de patinaj 
artistic.

La bărbați,titlul de campion indi
vidual a fost cucerit de patinatorul 
Istvan Szene», cu 172,96 puncte. La 
juniori, pe primul loc s-a clasat Mik
los Racz. In proba de dans pe ghea
ță, titlul de campibn a fost cucerit 
de cuplul Madarasz cu 36,54 puncte. 
In concursul individual feminin, lo
cul întîi a fost ocupat de Eszter Ju» 
rek cu 179,62 puncte, iar la mixt, 
victoria a revenit cuplului Marianne 
si Lasz'o Nagyr

—o—
MECIUL DE BOX

IUGOSLAVIA-EGIPT

BELGRAD. — La începutul lunii 
februarie se va desfășura la Gairo 
întîlnirea internațională de box 
dintre reprezentativele Egiptului 
și Iugoslaviei. In urma meciurilor 
de selecție, echipa Iugoslaviei ere 
următoarea alcătuire, în ordinea 
categoriilor: Palie, Mitrovic, Laza- 
revic, Lukic, Tlacic, 
blovic, ~ 
nic.

Kielava, Ja-
Popovic, Bonda și Krizma-

Noi
—o— 

construcții sportive 
in R. Cehoslovacă

Recent au început în orașul Li- 
u- 
va 
re- 
pe 
ki-

berec lucrările de amenajare a 
nui nou stadion de iarnă, care 
permite sportivillar din această 
giune să practice hocheiul 
gheață și patinajul. In prezent, 
crările de asolaiment sînt termina
te, urmtad să se înceapă monta
rea instalațiilor de producere a 
gheții. In sezonul sportiv din anul 
1955 stadionul va fi dat în ex
ploatare, ceea ce va permite echi
pelor din Liberec să joace pe teren 
propriu și să nu mai fie nevoite 
să se deplaseze ia Praga atunci 
cînri au de susținut meciuri ofici
ate.

Lucrări de amenajare a stadio
nului existent au început și la Os
trava. Stadionul va fi înzestrat cu 
un acoperiș pentru a permite des
fășurarea festivalurilor pe gheață 
și a altor manifestații culturale, 
atunci cînd timpul este nefavora- 

făcut din 
susținute 

în colțurile

bîl. Acoperișul va fi 
plăci pliante de sticlă 
de patru stîlpj așezați 
stadionului.

—o—
TURNEUL ECHIPEI DE LUPTE 

A R. P. UNGARE ÎN TURCIA
De cîteva săptămtai echipa de 

lupte clasice a R. P. Ungare se 
află în turneu în Turcia. In pri
mele două întîlniri echipa Turciei 
a cîștigat cu 5—3. A treia întîl- 
nfre s-a desfășurat Ia .Ankara un
de victoria a revenit echipei R. P. 
Ungare cu 5—3. Joi s-a desfășurat 
cea de a patra reuniune. Echipa 
maghiară a cîștigat cu 4—3. Ulti
ma reuniune va avea loc în ora
șul Izmir. Luptătorii maghiari vor 
susține apoi o întîlnire internațio
nală La Sofia cu echipa R. P. Bul
garia. Reuniunea a fost programa
tă pentru ziua de 30 ianuarie.

Pe muntele Semenic au început între, rile schiorilor 
pentru Cupa Metalul

Reșița. 21 (prin telefon). — As
tăzi au început pe pîrtiile de pe 
Semenic întrecerile de schi din 
cadrul cupei Metalul. Rezultatele 
obținute în această întrecere con
tează în clasamentul Gupei R.P.R., 
Ia schi.

întrecerea aceasta siîrnește un 
interes deosebit în rîndul sportivi
lor din Reșița și din împrejurimi, 
ei contribuind efectiv la buna or
ganizare a competiției. Colectivul 
Metalul din localitate, căruia aso
ciația Metalul i-a încredințat or
ganizarea întrecerii a depus, din 
timp toate eforturile, astfel că, 
încă din prima zi, din punct de ve
dere ai organizării s-a făcut aproa
pe totul. De fapt, ziarele au scris 
la timp despre pregătirile, pe care 
le-au făcut membrii colectivului 
Metalul pentru această competiție 
Pentru probele alpine a fost ame
najată o nouă pîrtie, care este de
servită de teleferic. Și pîrtia de 
fond se prezintă în foarte bune con- 
dițiuni, avînd un traseu potrivit 
pentru astfel de întreceri.

Dar cînd pregătirile erau termi
nate cu o săptămînă înainte de în
ceperea competiției, vremea căldu
roasă a determinat topirea zăpezii 
de pe muntele Semenic. Se poate 
spune că pentru organizatori, a 
fost un moment destul de dificil... 
Mai mult, unele echipe făcuseră 
de-acum deplasarea la Reșița, pen
tru a face antrenamentele din timp. 
Pînă la urmă însă, pîrtia s-a pre
zentat astăzi în bune condițiuni 
pentru întreceri.

încă din prima zi a concursului 
s-a dovedit că și din punct de ve
dere al participării ct<ipa Metallul 
înseamnă un frumos succes. La ca
banele de pe muntele Semenic sînt 
cazați peste 250 de schiori, care 
iau parte la competiție. Lipsesc de 
Ia această întrecere numai repre
zentativele asociațiilor Minerul și 
Constructorul.

In prima zi a întrecerilor au a-

O

vut loc cursele de fond 5 km. pen
tru fete și 15 km. bărbați. Traseul 
bine marcat, variat, cu zăpadă su
ficientă a permis concurenților și 
concurentelor să obțină rezultate 
bune.

O luptă foarte îndîrjită s-a dat 
între concurentele înscrise la pro
ba de 5 km. fond. In concurs vic
toria a revenit Elenei Tampa, din 
asociația Flamura roșie, dar în a- 
fară ds concurs performanțe supe
rioare cîștigătoarei probei au reali
zat Elena Zangor și Ștefania Bot- 
cariu. Iată de altfel performanțele 
care au fost realizate :

1. Elena Tampa (FI. roșie) 
24:46,0, 2. Hermina Herbert (Fla
mura roșie) 25:34,0, 3. Lucia Ta- 
băr- (Voința) 25:36,0, 4. Ana Go- 
rea (Progresul) 26:05,0, 5. Marga
reta Bonfert (Voința) 26:12,0, 6. 
Eliza Zeach (Știința) 26:15,0.

In afară de concurs Elena Zan
gor 23:05,1 și Ștefania Botcarid 
23:35,0. La această probă au fost 
înscrise 32 de concurente, s-au pre
zentat la start 29, neînregistrîndu- 
se niciun abandon.

In proba de 15 km. fond bărbați 
au fost înscriși 76 concurență Nu 
s-au prezentat la start șase din ei, 
iar trei au abandonat pe traseu. 
Cele mai bune rezultate le-au ob
ținut schiorii de la Casa Centrală 
a Armatei ocupînd patru din pri
mele șase locuri.

Rezultatele înregistrate sînt ur
mătoarele :

1. Gh. Drăguș (C.C.A.)' 58:58,0, 
2. V. Bunea (Dinamo) 59:34,0, 3. 
Flarea Lepădata (C.C.A.) 59:51,0, 
4. Moise Gîrbacea (Progresul) 1 h 
00,16, 5. Ion Pescaru (C.C.A) Ih 
01,16, 6 Marcel Stuparu (C.CA.) 
lh01,52.

întrecerile continuă mîine (n.r. 
astăzi) cu proba de slalom special 
băieți și 
feta 4x10 
și slalom

fete și duminică cu șta- 
km. bărbați, 3x5 km. fete 
uriaș bărbați și femei.

I. OPRESCU

Luni, la Orașul
PRIMELE JOCURI DIN CAMPIONATUL

CATEGORIEI A LA HOCHEI

Stalin

Timpul nefavonaibill pentru ho
chei din ultima săptămînă a îm
piedicat începerea campionatului 
categoriei A, în Capitală, la data 
fixată. Deaceea, primele jocuri pen
tru desemnarea campionulu’ pe a 
cest an, se vor disputa la Orașul 
Stalin, începmd de luni 24 ianua
rie.

La Orașul Stalin, gerul din ul
timele zile a permis amenajarea in 
bune condițiuni a gheții die pe pa
tinoarul de 1-a poalele Tîmpei. Pirim 
grija colectivului sportiv Metalul 
Steagul roșu și cu sprijinul Co
mitetului orășenesc C.F.S., patinoa
rul „Filimon Sîrbu" a fost astfel 
amenajat, incit să permită des
fășurarea în cele mai bune con
dițiuni a întrecerilor campionatului 
republican de hochei pe gheață.

Reamintim că, la jocurile cate
goriei A participă șase echioe: 
Știința Cluj, campioana de anu'l 
trecut, C.C.A. București, Avîntul 
Miercurea Ciuc, Metalul Steagul 
roșu Orașul Stalin, Dinamo Tg. 
Mureș și Voința București. Ele ur
mează a se întrece în jocuri tur- 
retur. Programul complet aii me
ciurilor a fost publicat anterior ta 
ziarul nostru, și el rămâne ne
schimbat. Etapele se vor disputa în 
aceeași ordine. Prin urmare, luni

(etapa I) se vor disputa partidele-t 
ora 10: Voința București — Dinar 
mo Tg. Mureș, ora 18.00: C.C.A. 
—Metalul Steagul roșu-Orașul 
Stalin, ora 19.30: Avîntul Miercu
rea Ciuc—Știința Cluj.

înaintea programului de seară, 
se va face o festivitate rie deschi
dere a competiției.

Cel mai important joc al acestei 
prime etape este cel dintre Avîn
tul și Știința, de importanță deci
sivă pentru titlul de campion'. A- 
lături de C.C.A., aceste două for
mații emit cele mai autorizate pre
tenții ta locui prim, și rit .aceea 
cele două puncte, miza jocului din
tre ele, pot fi hotărîtoare pentru 
desemnarea campionului. In celălalt 
joc de luni seara, Metalul Steagul 
roșu va căuta să se comporte cît 
mai onorabili în fața redutabilei for
mații a C.C.A. Foarte „deschis" se 
anunță meciul dintre Voința Bucu
rești și Dinamo Tg. Mureș, echipe 
de valoare apropiată. In vederea 
asigurării unei cît mai bune des
fășurări 
ducerea 
cei mai

Etaipa 
jocurile : 
Dinamo

a întrecerilor, pentru con- 
jocuriior au fost delegați 
buni arbitri ai noștri.
a doua (marți) cuprinde 
C.C.A.—Voința, Știința— 

și Avîntul—Metalul.

Campionatul de hochei al U.R.S.S
Finala campionatului de hochei 

cu puc al U.R.S.S. a intrat în cea 
de a doua fază a desfășurării sale. 
Au început jocurile returului. In 
fruntea clasamentului Tupta conti
nuă să se dea între 3 echipe din 
Moscova : Clubul Sportiv Central 
al Ministerului - Apărării al 
U.R.S.S. (T.S.K—M.O.), Dinamo și 
Aripile Sovietelor, care reunesc pe 
cei mai buni jucătorii de hochei ai 
țării, membri ai reprezentativei 
U.R.S.S.

Intîlnind celelalte echipe, cele 
trei formații fruntașe și-au conti
nuat șirul succeselor. Aripile So
vietelor au repurtat două victorii 
consecutive la scor, înscriind în 
meciurile cu Dinamo Novosibirsk 
și Avangard Leningrad 27 goluri 
și primind numai 3. De remarcat 
că, în jocul cu Avangard, interna
ționalul Gurîșev secondat de Hlîs-

tov și Bîcikov a marcat 7 puncte.
O formă excelentă continuă să 

dețină Vsevolod Bobrov (T.S.K.- 
M.O.). In întîlnirea cu Dinamo No
vosibirsk, cîștigată de echipa mi
litarilor cu 14-0, el a fost din nou 
animatorul atacurilor, înscriind de 
patru ori. In schimb, în meciul cu 
Daugava Riga fruntașii clasamen
tului au fost nevoi ți să se între
buințeze serios pentru a cîștiga la 
mare luptă cu scorul strins" de 
3—2.

Și dinamoviștii au realizat pa
tru puncte în cele două meciuri 
susținute în cadrul returului. Ei 
au învins cu 5—1 tînăra formație 
Avangard din Cetea bimsk, la ca
pătul unui meci spectaculos și viu 
disputat. In întîlnirea cu Casa O- 
fițerilor din Leningrad, victoria a 
fost obținută die dinamoviști cu 
scorul de 6—4.
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Odată cu lupta pentru primul loc 
o întrecere interesantă se dă și 
pentru locul 4 in clasament. In ul
timele jocuri echipa uzinei Karl 
Marx din Electrostal și-a îmbună
tățit simțitor poziția. Metalurgiștii 
au învins cu 5—2 echipa Torpedo 
Gorki și au terminat la egalitate 
(4—4) cu Diniamo Novosibirsk, tre
când în acest fel pe locul 4—5 la 
egalitate cu Casa Ofițerilor din 
Leningrad.

Clasamentul are următoarea în-s
fățișare :
T.S.K. — M.O. 11 10 0 1 90—14 20
Dinamo Moscova 12 9 2 1 73—21 20
Ar. Sovietelor 11 9 0 2 89—16 18
Casa Of.Leningrad 14 6 0 8 49—70 12
K. M. Electrostal 13 5 2 6 42—60 12
Avangard Cel. 13 5 1 7 50—60 11
Daugava Riga 11 3 3 5 27—34 9
Avangard L. 12 3 3 6 35—68 9
Torpedo Gorki 13 3 1 9 36—84 7
Dinamo Novcsib. 14 3 1 10 35-105 7
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