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Wehrmachtul și de a se 
liberă acestuia, spre a fo-Zilele trecute a fost dat publi

cității Apelul către popoarele 
lumii al sesiunii lărgite a Biroului 
Consiliului Mondial al Păcii, care 
s-a ținut în zilele de 18—19 ianua
rie la \ iena. Apelul cuprinde o 
sinteză a actualei situații politice 
internaționale și, totodată, repre
zintă gîndurile milioanelor de oa
meni cinstiți de pretutindeni care 
nu doresc războiul, ci pacea. Ast
fel, Apelul arată că ,,în prezent, 
anumite guverne se pregătesc să 
dezlănțuie un război atomic. Ele 
vor să convingă popoarele de ine
vitabilitatea acestuia". Popoarele lu
mii știu că cercurile agresive din 
Statele Unite și acoliții lor din 
Anglia și Franța se dedau la unel- 

1 firi împotriva păcii. Un rezultat 
direct al acestora sînt: primejdia 
rentilitarizării Germaniei Occiden
tale și hotărîrile adoptate de Con
siliul blocului nord-atlantic de pre
gătire și legalizare a războiului 
atomic.

Pericolul remi/itarizării Germaniei 
Occidentale este clar pentru ori
care om cinstit din țările Europei, 
care a cunoscut urgia trupelor fas
ciste, robia și cruzimea soldaților 
Wehrmachtului. Această mașină de 
război, creată pentru subjugarea 
popoarelor Europei, a fost distrusă, 
după cum se știe, de viteaza ar
mată sovietici, elîberatoarea atitor 
țări europene. Dar generalii Wehr- 
rnachtului. bine întreținuți de ocu
pant» britanici și americani, sînt 
animați de un spirit revanșard ca- 
re-i face și mai agresivi. Iar dacă 
ținem seama de mijloacele care li 
se pun la îndemînă prin noile arme 
atomice, atunci vom înțelege și 
mai bine proporțiile pericolului pe 
care îl poate avea pentru conti
nentul nostru reînvierea hoardelor 
fasciste germane.

Conștiente de această primejdie, 
popoarele Europei își întețesc lupta 
lor activă pentru a împiedica rea
lizarea acestei dorințe a dușma
nilor păcii. Este cunoscută opiniei 
noastre publice atitudinea pe care 
masele largi populare din Franța 
o au față de încercările guvernan
ților țării lor de a admite, sub o 
iormâ sau alta, refacerea armatei 
fasciste germane și sînt, de ase
menea. cunoscute acțiunile poporu
lui german atît din Germania Oc
cidentală cît și din R.D.G., care se 
împotrivește fățiș acțiunilor menite 
să renască Wehrmachtul.

Toți oamenii cinstiți, toți cei 
interesați de liniștea căminelor lor. 
de siguranța zilei de mîine, de 
munca lor pașnică și constructivă, 
știu că acordurile de la Paris și 
Londra mai pot fi încă făcute ino
fensive. Toți acești oameni își dau 
seatna că Uniunea Sovietică, apă
rătoarea cea mai dîrză a păcii în 
lume, a indicat calea cea mai justă 
a rezolvării democratice a proble
mei germane în recenta declarație 
a guvernului său.

Apelul către popoarele lumii arată 
că „folosirea armei atomice ar duce 
la un război de exterminare". Față 
de încercările cercurilor agresive de

de siguranța zilei de mîine,

•ăiâ la amiază oaspeții noștri, 
parte din lotul sportivilor 

conducătorii lor, surii 
fotografic, in ho- 
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a reface
da mînă , .
losi arme atomice, oamenii cinstiți 
din Europa înțeleg avertismentul 
pe care sesiunea Biroului Consiliu
lui Mondial al Păcii îl dă în pri
vința pericolului folosirii armei ato
mice. Dar în același timp, apelul 
arată și drumul pe care trebuie 
să-l urmeze popoarele iubitoare de 
pace, oglindind totodată și hotărî- 
rea de nestrămutat a acestora de 
a nu admite folosirea armelor ato
mice, care ar declanșa un război 
de exterminare :

„Declarăm că guvernul care va 
dezlănțui războiul atomic va pierde 
încrederea poporului său și va fi 
condamnat de toate popoarele.

Ne ridicăm împotriva acelora ca
re pregătesc războiul atomic.

Cerem distrugerea în toate țările 
a stocurilor de arme atomice și în
cetarea imediată a producției aces
tora".

Iată care este sensul apelului că
tre popoarele lumii, puternica sa 
semnificație! Intrucît ațîțările la 
războiul atomic au ieșit din stadiul 
simplelor declarații ale unor poli
ticieni sau militari de mai mică sau 
de mai mare răspundere, devenind 
acțiuni ale unor guverne, se poate 
afirma cu tărie că pacea este ame
nințată de dușmanii ei și ai ome
nirii care își atrag astfel disprețul 
și ura propriilor lor popoare. Ape
lul Biroului Consiliului Mondial al 
Păcii concretizează această atitu
dine a popoarelor, arătînd că acel 
guvern care va dezlănțui războiul 
atomic va fi condamnat de toate 
popoarele.

In timp ce cercurile agresive sînt 
angrenate în punerea la punct a 
monstruoaselor lor planuri, Uniunea 
Sovietică se dovedește consecventă 
politicii sale de pace și prietenie, 
de ajutorare dezinteresată a țărilor 
prietene. Recentul comunicat prin 
care se face cunoscută dorința 
Uniunii Sovietice de a veni în mod 
generos în ajutorul unor state prie
tene, printre care și Republica 
Populară Romînă, pentru crearea de 
baze științifice experimentale și 
construirea de generatori atomici în 
vederea unei acțiuni de folosire paș
nică a energiei atomice, arată lumii 
întregi poziția Țării Socialismului 
față de problemele cele mai ac
tuale ale timpurilor noastre.

Forțele păcii, care au crescut în 
mod considerabil în ultimul timp, 
pe măsură ce provocările la război 
au devenit mai fățișe, vor reuși să 
împiedice o nouă vărsare de sînge, 
vor face imposibilă declanșarea 
unui război atomic. Apelul Birou
lui Consiliului Mondial al Păcii de 
la Viena va trebui să însemne pen
tru toți oamenii cinstiți un prilej 
nou de a-și reafirma dorința lor 
fierbinte de nace, forța lor în fața 
agresorilor. Tineretul țării noastre 
va trebui să se avînte cu entuziasm 
în campania de strîngere de sem
nături pe acest anei, făcînd astfel 
din el un puternio instrument de 
luptă pentru pace și progres.

care vor evolua 
pe ringul din Sala 

Floreasca sini de

Aista seară, in Sala Sporturilor de la Floreasca

întîlnirea internațională de box București - Viena
Sîmbătă la amiază, un avion de*- 

pasageri, care decolase cu cîteva 
ore mai înainte din Viena, a aterP 
zat pe aeroportul Băneasa. Avionul 
a adus în capitala țării noastre lo
tul reprezentativ de box al orașului 
Viena, care urmează să întîlnească 
astă-seară, în prima reuniune pu- 
gilistică internațională a anului, re
prezentativa orașului București. 
Oaspeții noștri au fost întîmpinați 
de reprezentanți ai C.C.F.S. și ai 
comisiei centrale de box. Călătoria 
fusese destul de obositoare, din 
cauza condițiunilor atmosferice ne- i 
prielnice, astfel că tinerii pugHiști 
vienezi au simțit nevoia firească de 
odihnă. După un somn reconfor
tant, boxerii vienezi, împreună cu 
conducătorii și antrenorii lor, au 
făcut o plimbare prin oraș. Cum 
dintre sportivii austriaci numai cu
noscutul campion Leopold Potesil 
mai fusese la București, unde boxa
se în cadrul Festivalului Mondial al 
Tineretului și Studenților, vă pu
teți închipui interesul cu care oas
peții noștri au vizitat orașul.

Lotul boxerilor vienezi a efectuat 
duminică dimineață un ușor antre
nament în Sala Sporturilor de la 
Floreasca. Cele cîteva reprize de 
gimnastică, box cu umbra, sărituri 
la coardă și lucru la sacul de ni
sip, au permis oaspeților să-și 
mențină buna pregătire fizică în 
vederea întrecerii de astăseară. Cu 
multă vioiciune s-a mișcat Gerhard 
Topf, care va reprezenta culorile 
orașului Viena în cadrul categoriei 
cocoș. Topf este ..mezinul" echipei:

1

Handbal in sala Floreasca...
Cu gîndul la întrecerile schio

rilor sau la jocurile de hochei, 
spectatorii bucureșteni se întîl- 
nesc duminică de duminică în 
sala Floreasca ia întrecerile de 
haradbal.^Ei pot găsi acolo, une
ori, chiar ambianța muntelui și 
în orice caz pe cea a hocheiului. 
Astfel, duminică jucătorii echi
pei Casei Centrale a Armatei 
aduseseră parcă în sală aerul 
tare al marilor înălțimi, pen
tru că realmente veniseră de 
la munte, unde își petrec con
cediul, antrenîndu-se totodată cu 
hărnicie. A fost suficient ca 
spectatorii să-i vadă echipați 
după joc în bocanci de schi 
și hanorace ca să lase gîndurile

are doar 19 ard. încă în anul 1952, 
el a reușit să cucerească titlul de 
campion junior al Vienei. De ase
menea. printre „tineri" se numără 
și talentatul Edmund Hach, care, 

• deși va evolua în meci amical, fiind 
rezervă, întrunește multe speranțe 
ale specialiștilor austriaci.
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Cat. mijlocie ușoară: Hie88

Cat grea: Eugen Fiiresz
—Erwin Schweiger (V).

La cat. muscă, Toma Ilie 
nu are adversar.
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Desigur, după cum am mai anun
țat. echipa reprezentativă a orașu
lui Viena cuprinidle și un mare 
număr de pugiliști cu experiență, 
cu un bogat palmares internațional. 
In afara lui Leopold Potesil, care 
deține titlul de campion al Austriei 

să alerge la pîrtlile Semen ic ul ui, 
la Bucegii înzăpeziți...

Hiachent esitie paircă merteu 
prezent în sală ; handbalul care 
se joacă în limita liniilor albe 
trasate la o palmă de primul 
rînid de bănci, număruil jucăto
rilor, viteza ca și echipele care 
pot fi schimbate mereu sînt ai
doma cu ale întrecerii cu pu
cul pe gheață.

Lăsind de o parte asemănă
rile oare există între handbalul 
de sală și alte discipline, trebuie 
să recunoaștem că acesta a reu
șit să cucerească, în scurt timp, 
nu numai atenția antrenorilor și 
jucătorilor, care-1 consideră un 
minunat mijloc de pregătire și 
un sistem nfe competiție care mu 
poate să le lipsească în timpul 
iernii, ci și pe aceea a specta
torilor. Cei care au asistat la 
primele jocuri își amintesc că 
întrecerile erau urmărite doar 
de cî(iva iubitori ai acestui 
sport. Astăzi, consta(i că mica 
lor insulă s-a pierdut in marea 
acelora care vin cu regularitate 
în sala de pe marginea lacului 
Floreasca. De duminică, aceasta 
a devenit neîncăpătoare pentru 
cei dornici să-i vadă jucînri pe 
handbaliști, așa cum se întîmpla 
pină acum la baschet, volei și 
box. Poate de aceea l-am auzit 
pe unul din spectatori reclamînd 
că liniile de marcare ale tere
nului pentru acest joc să fie tra
sate cu vopsea și nu cu cretă.

— Handbalul de sală, spu
nea el, are drepturi egale cu 
celelalte sporturi...

încă din anul 1952, considerat pe 
drept cuvint cel mai bun boxer 
amator al țării saie la ora actuală, 
mai întîlniim pir intre cei care vor 
încrucișa mănușile cu boxerii bucu
reșteni și alte nume cu rezonanță 
în arena pugilistică internațională. 
De pildă, Johann Schalek, care a 
făcut parte din echipa Austriei la 
campionatele europene de la Var
șovia, a fost campion al țării sale 
în anul 1953. iar „semigreul" Leo
pold Langer și ,,greul" Erwin 
Schweiger sînt campioni ai Vienei.

După antrenament, în timp ce 
boxerii se aflau în vestiare, am 
stat de vorbă cu conducătorii și 
antrenorul vieiiezilor. „Ne simțim 
foarte bine în capitala tării dvs. 
Am rămas adine impresionat de 
ospitalitatea cu care am fost pri
miți, ne-a declarat Erwtn Bukowatz, 
conducătorul general al sportivilor 
austrieci. Am vizitat minunatele 
dvs. baze sportive și ne-am putut 
da seama de condițiile excelente pe 
care le au la dispoziție sportivii 
romîni. Sala Sporturilor de la Flo
reasca, parcul sportiv Dinamo, sta
dionul ,,23 August" și Stadionul 
Republicii sînt construcții sportive 
excelente. La noi, în Viena. ducem 
o lipsă mare de săli și terenuri de 
sport. De multe ori, pregătirile 
sportivilor noștri se fac în condiții 
cu totul improprii, în săli adeseori 
neîncălzite. Boxerii noștri fac ade
vărate sacrificii materiale și chiar 
fizice pentru a putea practica spor
tul lor preferat. Iată de 
decît să admir condițiile 
de pregătire pe care le 
poziție boxerii romîni".

Cu antrenorul Walter 
discutat despre perspectivele întîl- 
nirii de astă-seară. „întrecerea din
tre echipele reprezentative ale ora
șelor noastre, ne-a spus cunoscutul 
antrenor vienez, va constitui pentru 
boxerii noștri un prilej de a acu
mula noi cmjoștințe. Am auzit mul
te lucruri frumoase despre boxul ro- 
mînesc și astăzi dimineață, cînd anț 
asistat la antrenamentul lotului 
bucureștean, mi-am putut da seama 
că laudele n-au fost gratuite. Sper 
ca tinerii noștri să împlinească spe
ranțele ce ni le-am. pus în ei și să 
reușească să cucerească simpatia 
publicului spectator bucureștean. re
numit prin obiectivitatea și prin 
căldura cu care întîmpină echipele’ 
sportive străine",

ce nu pot 
superioare 
au la dis-

Rath am



Comisiile regionale pe ramură de sport 
dio regiunea Ploești și-au analizat activitatea

I ÎNVĂȚĂTORUL DIN CARAȘOVA

Cu fiecare an crește numă
rul oamenilor muncii încadrați 
intr-o activitate sportivă conti
nuă și organizată, se ridică ni
velul general al sportului nos
tru și se lărgește baza sa ma
terială.

Comis iile regionale pe ra
mură de sport simt acelea care, 
pe plan regional, asigură bu
nul mers aii activității sportive.

Comisiile pe ramură de sport 
din regiunea Ploești, ca și 
multe alte comisii regionale din 
țara noastră, aduc o importan
tă contribuție 
sportului în 
Largul activ 
sînt alcătuite aceste comisii (160 
activiști), muncește neobosit 
pentru ca sportul să pătrundă 
cit map adine în rîndurile oa
menilor 
Ploești.

Intre 
vut loc 
C-F.S. 
sfîrșit de an aile comisiilor re
gionale pe ramură de sport. La 
aceste ședfnțe au fost chemați 
activiști din toate raioanele, 
care au supus discuțiilor dife
rite aspecte ale muncii de pe 
teren. ComisPle regionale au 
prezentat rapoarte de activita
te, după care au urmat discuții, 
alegerea noilor comisii și dis
cutarea calendarului sportiv pe 
anul 1955. Rapoartele, ca și 
discuțiile, au scos în evidență 
aportul pe care comisiile regio
nale l-au adus mișcării sportive 
din regiunea Ploești. A fost e- 
virtențiată îndeosebi activitatea 
desfășurată de comisiile regio
nale de atletism, baschet, hand
bal, box, popice și fotbal. Unele 
comisă*. ca, de pildă, cele de 
oină, tir, gimnastică și auto- 
moto, n-au muncit la nivelul 
corespunzător condițiilor și pre- 
găt'rii celor ce formau aceste 
comisii Dar d sctrțiile au scos

la dezvoltarea 
această regiune, 
obștesc din care

mundi din regiunea

5 și 10 ianuarie, au a- 
1a comitetul regional 
Ploești, ședințele de

în relief mai cu seamă lipsurile 
oare au frînat o dezvoltare și 
mai mare a activității sportive, 
precum și unele aspecte nega
tive din munca unor comisii, 
care, deși au muncit i» general 
bine, au dat uneori dovadă de 
greșită orientare. De pildă, s-a 
discutat despre local-patriotis- 
mul dovedit în repetate rinduri 
dte comisia regională de volei 
alcătrtită aproape în întregi
me de activiști din orașul Plo
ești, care făceau tot ce se pu
tea pentru a-i „scoate" câștigă
torii în diferitele întreceri pe 
sportivii localnici —, despre 
greș’ta orientare a biroului co
misiei regionale de atletism 
care nu asigură independența 
în activitate subcomisiilor și 
colegiilor, îndeplinind die multe 
ori sarcinile acestora, etc.

Aproape că nu a fost raport 
de activitate, care să nu evi
dențieze remarcabila contribuție 
adusă la străduințele comis-/lor 
regionale pe ramură de sport 
de către cabinetul metodic de 
pe l?ngă comitetul regional 
C.F.S. Acesta a organizat chiar 
din primele luni ale ex’stenței 
sale, schimburi de experiență 
cu diferiți antrenori, a îndru
mat și controlat din punct de 
vedere tehnic și metodic mun
ca tuturor comisiilor. Intre ca
binetul metodic și comisiile re
gionale pe ramură de sport a 
existat o strînsă legătură și 
pr;n aceea că toți tovarășii dfn 
cadrul cabinetului au fost re
partizați pe comisii, participând 
activ la viața și munca de fie
care zi a acestora.

Ședința de sfârșit de an a co
rn is i ăl or regionale pe ramură 
de sport din regiunea Ploești 
a constituit un bun prilej de 
analiză a munc’i sportive din 
regiunea respectivă și urr punct 
de plecare pentru o muncă mai 
susținută în viitor.
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Cînd ttnărul învățător 
Mihai Dobre. proaspăt ab
solvent al școlii pedago
gice din Timișoara, a po
posit în comuna Carașova, 
cu gînd a-i. învăța să scrie 
și să citească pe copiii 
de prin partea locului, 
era un început de toam
nă, cu cer senin și 
frunze ruginii măturate 
de palele ds vînt. In sa
tul acesta, așezat la nu
mai 18 km. de Reșița și 
străbătut de apele repezi 
ale Carasului, se puteau 
face lucruri multe și im
portante. Tînărului învă
țător îi era dragă și car
tea, dar și sporturile pe 
care le învățase in anii 
de școală. Jucase fotbal, 
participase la întreceri de 
atletism și, pînă în ziua 
cînid primise certificatul de 
absolvire, făcuse parte d n 
echipa de baschet a șco
lii pedagogice.

Prietenia cu ^portul nu 
se destramă ușor. Chiar 
în trenul care-1 purta de

la Timișoara spre comu
na Carașova. M hai Dobre 
s-a legat să nu renunțe 
la snort nici după ce își 
va fi luat în primire mun
ca de învățător la școala 
elementară din comuna 
Carașova. Numai că ase
menea dorință iiu-i întot
deauna ușor de îndeplinit. 
Intr-adevăr, cum să faci 
sport dacă în comună r.u 
există nici urmă de acti
vitate sportivă? Ce-i drept, 
tnai înainte cu vreo doi 
an;:, prin aceste locuri ac
tivase o echipă de fot
bal. Dar.. un-ii jucători ple
caseră din sat, echipa
mentul se împrăștiase, din 
vina directorului Căminu
lui cultural, iar terenul se 
pârăginise de tot și de
venise, de ia o vreme, Ioc 
de păscut pentru vitele 
sătenilor.

Trebuia pornit cu nă
dejde la muncă. învățăto
rul Mihai Dobre n-a stat 
prea mult în cumpănă. 
Ajutat de tov. Gheorghe

Beitl, secretarul organiza
ției U.T.M. din comună, 
el i-a adunat mai întîi la 
sport pe copiii de la școa
lă. Mai apoi, încetul cu 
încetul, au prins să se 
adune și tineri ceva mai 
măricei.

Dar, n-a trecut multă 
vreme și au sosit primele 
semne de iama. Pe teren 
nu se mai putea face 
sport. Tinerii sportivi din 
Chrașova nu s-au dat însă 
bătuți. Dacă nu mai pu
teau alerga pe teren, în 
schimb, seara, la căminul 
cultural, nimeni nu-i îm
piedica să joace șah pină 
tîrz u. Cînd a venit vestea 
organizării Spartachiadei 
de iarnă a satelor, tinerii 
țărani muncitori dn co
muna Carașova au pri
mit-o cu mare bucurie. 
Pregătirile au început de 
îndată. A fost alcătuită 
comisia de organizare pe 
comună și, chiar din pri
ma zi prevăzută de regu
lament, au început între

cerile de șah. Acum, cînd 
apar aceste rinduri, lupta 
pentru primul loc este 
încă în plină desfășurare. 
Știți’cme sînt cei mai pu
ternici jucători? învățăto
rul Mihai Dobre și secret 
tarul organizației U.T.M., 
Gheorghe BeulI „

Atunci cînd va cădea 
zăpada mult așteptată, ti- I 
.ferii țărani muncitori din 
cosnuna Carașova se vor 
avînta în întrecerile da 
schi și săniuțe ale Spar
tachiadei. încă de pe a-^^ 
cum, comuna Carașova^^ 
este una din comunele 
fruntașe pe raion in mun
ca de organizare a Spar
tachiadei de iarnă a sate
lor.

Desigur, sportivii dirt 
comuna Carașova, în frun-i 
te cu tînărul învățător 
Mihai Dobre, mai au de I 
învins multe greutăți. Dar 
aceasta nu-i sperie. Tine
rii din comună trebuie să 
facă sport — și vor facet j 

M. G.

Comisia G.M.A.

Spartach'ada de iarnă a satelor
In regiunea Hunedoara

In regiunea Hunedoara, Spa-rta- 
chiada de iarnă a satelor se bucură 
de o largă participare. Mii și mii 
de tineri țărani muncitori se întrec 
In concursurile de șah, schi și să
niuțe. Astfel, in raionul Orăștie, 
numărul celor angrenați în întrece
rile Spartachiadei a trecut de 3.000. 
In raionul Alba Iulia, 408 săteni 
iau parte la concursurile de săniu
țe. 247 Ia cele de schi și 105 la 
șah, iar In raionul Brad numai la 
schi s-au înscris 300 da tineri.

In toate comunele regiunii, ma
terialele necesare întrecerilor au 
fost confecționate prin mijloace lo
cale. In raionul Ilia, de pildă, ti
nerii și-au confecționat 400 săniuțe, 
107 jocuri de șah și 86 perechi de 
sch uri, evklerețiinduse îndeosebi 
comunele: Certej, Fistog și Burjuc. 
In raionul Alba IuJia au fast lu
crate 21 jocuri de șah și 212 să
niuțe.

Comisiile comunale ale Sparta- 
chiadei au dus încă de la Înfiin
țare o muncă susținută de popu
lar zare a acestei competiții. In 
tinete locuri, ca de pildă la Teiuș 
și la Violul da jos, popularizarea 
se face prin afișe și stații de radio 
amplificare, '.ar in comunele Blă- 
jeni și Tcmești — raionul Brad — 
au avut loc adunări la căminele 
culturale.

Gh. Cioraru, corespondent

In raionul Tg. Ocna
Colecțivele sportive din localita

tea Tg. Ocna și-au luat sarcina 
sprijinirii Spartachiadei de iarnă 
a satelor. Prihtre colectivele spor
tive care au muncit cel mai bine 
la pregătirea și chiar la organiza
rea concursurilor Spartachiadei 
se află și colectivele Locomotiva 
și Dinamo. Acestea au trimis în 
satele din raion 30 de instructori 
sportivi. Ei și-au îndeplinit în bune 
condițiuni sarcina încredințată, re- 
mareîndu-se în deosebi instructorii 
M. Lăcătușii. Eugen Varga, Fran- 
cisc Covaci. I. Stănescu, Petre Ve
re? și loan Varga.

Atît activiștii consiliului regio
nal al asociației Recolta, cît și cei 
ai comitetului raional C.F.S. au 
sprijinit organizarea concursurilor 
dînd îndrumări tehnice și trimițînd 
instructori. Partea mobilizatorică a 
fost asigurată de organizațiile de 
bază U.T.M., care au adus un aport 
prețios în acest domeniu.

Avînd 'asigurate toate condițiile 
de concurs, țăranii muncitori din 
raionul Tg. Ocna au și început în
trecerile. Numai în cîteva zile, la 
schi au participat 250 de tineri, 
care au trecut cu acest prilej și 160 
norme G.M.A.

O. Dumitriu, 
corespondent

a regiunii Stalin
Experiența anilor trecuți ne în

vață că, în ceea ce privește com
plexul G.M.A., o cale sigură spre 
succes este aceea a asigurării unei 
activități continue, care să nu fie 
deloc întreruptă în timpul lunilor 
de iarnă.

Tocmai pe aceste obiective tre
buie să-și axeze activitatea comi
siile regionale G.M.A., organe ob
ștești de îndrtftnare și control a 
activității G.M.A. din regiunile 
respective. Un exemplu în această 
privință îl constituie comisia regio
nală G.M.A. a regiunii Stalin, care 
a activizat comisiile de pregătire 
și examinare din cadrul colective
lor sportive pentru ca ele să-și 
conținute munca și în timpu; ier
nii. Cu sprijinul Consiliului Sindi
cal Regional și aî Comitetului re
gional C.F.S., la Orașul Stalin a 
fost organizat un centru de schi 
prin grija consiliului sportiv re
gional al asociației Locomotiva. 
De asemenea, consiliul sportiv re
gional al asociației Flamura roșie 
a organizat un centru de patinaj 
unde tinerii dornici să practica 
acest sport și să-și treacă normele 
G.M.A. au la dispoziție echipamen
tul și instructorii necesari.

In plus, tot din inițiativa comi
siei regionale G.M.A., mal multe e- 
chipe model compuse din cei mai 
buni sportivi ai regiunii, se vor de
plasa la sate, în întreaga regiune 
Stalin, pentru a participa la con
cursuri demonstrative, care au 
scopul de a populariza diferite 
discipline cuprinse în complexul 
G.M.A. In același timp vor fi or
ganizate centre speciale de antre
nament pentru gimnastică, atletism 
și natație, în cadrul cărora aspi
ranții vor fi pregătiți în vederea 
trecerii cu succes a acestor norme.

ALEXANDRU LUP 
membru al comisiei regionale

G.M.A. regiunea Stalin

Sportivele cercului ,,23 August" al colectivului Voința Timișoara fac 
zilnic gimnastică de înviorare Up G.M-A.

Activitatea de iarnă într-un colectiv sportiv fruntaș
Pregătirile organizatorice și ma

teriale făcute din vreme permit 
colectivului Voința Timișoara să 
ducă în prezent o rodnică activi
tate sportivă. Astfel, înotătorii și 
jucătorii de polo pe apă se antre
nează de două ori pe săptăniînă la 
bazin și odată la sală, sub îndru
marea unui antrenor și a unui in
structor. Jucătorii și jucătoarele de 
handbal participă la campionatul 
de sală în timp ce baschetbaliștii 
și voleibaliștii se pregătesc în ve
derea apropiatelor întreceri. Secția 
de popice are două echipa mascu
line și una feminină care participă 
la o competiție, în timp ce 17 e- 
chipe ale seației de șah participă 
la „Campionatul celor 222 echi
pe", competiție tradițională în 
care echipele colectivului Voința 
dețin de doi ani primul loc. 
Antrenamente regulate efectuea
ză secțiile de canotaj (la ba
cul acoperit) șl tir. Fotbaliștii și 
a-tle‘ii se antrenează și ei cu re
gularitate Ia .sală Demn de men
ționat este faptul că secția de șah 
trimite săptămînal în sate cîte 5 
șahiști clasificați, în calitate de. 
instructori pentru a ajuta la des
fășurarea Spartachiadei de iarnă.

In timp ce secțiile de ciolism și 
motociclism se preocupă de repara
rea mașinilor și participă, cu spor
tivii lor, la cursurile de instructori

i

și arbitri, inițiate de comisiile re
gionale, secția de schi și-a început 
încă din noiembrie antrenamentele 
la sală și prin crosuri în aer liber. 
In prezent, schiorii se pregătesc, 
la cabana de pe Semenic, pentru 
faza de zonă a campionatului pd 
asociație. Tot pe Semenic, va 
funcționa un centru pentru tre
cerea normelor G.M.A. la schi. 
Totodată membrii secției de schi 
urmează cursurile de instructori și 
arbitri organizate de comisia re
gională. O importantă preocupare 
a lor este ajutorul tehnic și orga
nizatoric dat celor 10 colective 
sportive sătești pe care le patro
nează colectivul Voin‘a Timișoara.
Colectivul pune accentul principal 

Pe întărirea sa organizatorică, pe 
reorganizarea secțiilor și a cercu
rilor și pe întărirea unor cercuri 
mai slabe, ca Sincoop, Alimentara, 
Dinamo 1 etc. Inițierea unei între
ceri intercercuri, precum și măsu- 
r le luate pentru întărirea colecti
vului (strîngerea regulată a cotiza
țiilor, întruniri tovărășești săptă- 
mînale .introducerea caietelor de e- 
vidență ale cercurilor etc.) consti

I

tuie un punct de plecare pentru noi 
realizări în anul 1955.

Barbara Horn, 
corespondent

De cîteva zile, în toate colecti
vele sportive sindicate dn țara 
noastră se desfășoară cu intensi
tate pregătirile în vederea alege
rii organelor sportive sindicale. 
Această importantă acțiune are ca 
ccop să asigure colectivelor spor
tive sindicale, cercurilor și secții
lor pe ramură de sport, o condu
cere capabilă, formată din cei mai 
huni activiști sportivi și din cei 
mai harnici muncitori, care iubesc 
activitatea sportivă.

Alegerile organelor sportive sin
dicale constituie și un important 
mijloc de analiză a muncii, fapt 
care contribuie în mod evident la 
întărirea bazei organizatorice a 
colectivelor sportive sindicale. Ca 
atare, în centrai preocupărilor pen
tru asigurarea succesului în acțiu
nea alegerilor, trebuie să stea pro
blema promovării în consiliile co-
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Să-i alegem ps cei mai buni tovarăși de muncă în conducerea colectivelor sportive
lect.veior sportive a celor mai buni 
tovarăși de muncă.

Folosind experiența din anii tre
cuți și trăgind prețioase învăță
minte din analiza muncii, membrii 
colectivelor sportive vor ajunge 
singuri la concluzia că, acolo unde 
în cadrul consiliilor colectivelor au 
fost aleși oameni capabili, cu dra
goste de muncă, realizările o-bți- 
nute le-au întrecut cu mult pe cele 
din alți ani. Pentru a putea asi
gura alegerea acestora, membrii 
colectivelor sportive au datoria să 
se gîndească serios, asupra pro
punerilor c.g le vor face, căutînd 
să-i cunoască din vreme pe cei pe 
care vor să-i propună în consiliul 
colectivului sportiv.

In acest sens, nu trebuie uitat 
faptul că, in ultimii ani, au fost 
organizate la noi în țară o serie 
de cursuri pentru calificarea in
structorilor sportivi obștești. Exis
tă. în momentul de față. în majo

ritatea întreprinderilor, tineri care 
au urmat aceste cursuri și care 
au acum o pregătire corespunză
toare. Asemenea elemente, dacă 
au muncit cu entuziasm pînă acum, 
pot și trebuie să fie promovate 
în conducerea colectivelor sportive, 
în schimb, acolo unde acești in
structori obștești nu și-au îndepli
nit cu seriozitate sarcinile, ei tre
buie să fie îndepărtați din munca 
de conducere a colcctivutoii spor
tiv.

Alături de cei ce au o pregătire 
oarecare sau alături de cei cu mai 
multă experiență în domeniul cul
turii fizice și sportului, trebuie pro
movate cu curaj elemente noi, mun
citori de frunte în întreprinderea 
respectivă, oameni care au arătat 
grijă față de avutul obștesc, buni 
gospodari, muncitori care au ară
tat că înțeleg și apreciază rolul . 
important pe care îl are sportul I 
în educarea unei noi generații. De j

In concluzie, toți membrii colec
tivelor sportive trebuie să fie pă
trunși de datoria de a asigura aîe- 

asemenea cu acest prilej vor trebui ■ gerea_ celor mai bun: tovarăși de
atrași în munca sportiva cît mai 
mulți utemști și tinere fete.

Nu trebuie să uităm nici o clipă 
că, acolo unde a existat o preocu
pare pentru alegerea unor elemente 
corespunzătoare, munca a dat roa
de bogate. Este cazul colectivelor 
sportive Constructorul Petroșani, 

i Progresul Tg. Mureș, Metalul U.M. 
Brăila, Flamura roșie Oradea, Lo
comotiva Complexul stației C.F.R. 
Timișoara, Avîntul Reghin și altele 
unde, prin munca neobosită a mem
brilor consiliilor colectivelor spor
tive, mereu mai mulți tineri și ti
nere au prins a îndrăgi sportul.

In schimb, în alte colective unde 
: alegerea organelor sportive sindi- 
i cale s-a făcut de mîntuală, de 
' exemplu la Metalul Hunedoara, 

Progresul Iași, Flamuira roșie Ga
lați etc., munca sportivă a dat re
zultate nesatisfăcătoare.

muncă, a celor care au arătat de-
votament față de clasa muncitoare 
și față de mișcarea sportivă. Nu
mai în felul acesta membrii colec
tivelor sportive se vor arăta la 
înălțimea evenimentului și vor pu
tea deci contribui Ia asigurarea 
succesului în campania de alegere 
a organelor sportive sindicale.

La rîndul lor, ce: care au fost 
aleși In consiliile colectivelor spor
tive nu trebuie să înșele în nici 
un fel încrederea acordată de ma
sele de sportivi, care așteaptă din 
partea lor o rodnică- activitate, me
nită să ducă la întărirea colective
lor sportive respective și în gene
ral Ia întărirea activității de cul
tură fizică și sport din țara noas
tră

COSTACHE STOLERU 
din secția cultură fizică șl 

sport a C.C.S.



Observații asupra pregătirii voleibaliștilor fruntași
Activitatea voleibaliștilor noștri 

în anul care a trecut a reflectat 
o serie de succese în direcția pre
gătirii lor fizice, tehnice și tactice. 
Faptul că au participat ia o com
petiție de lungă durată a fost de
terminant pentru realizarea aces
tor progrese. Totuși, în pregătirea 
jucătorilor noștri mai stăruie o 
serie de deficiențe asupra cărora 
ne vom opri, mai ales că, în scur
tă vreme, echipejp noastre frun
tașe își vor relua activitatea în 
C3cr campionatului republican 
pe anul 1955.

La capitolul pregătire fizică, tre- 
txre accentuat că deplasarea _ pe 
teren se face destul de încet, ridi
cările din plonjon s-am efectuat de 
multe ori cu ajutorul brațelor, fapt 
care arată unele deficiențe _ în per
fecționarea acestei pregătiri. Poate 
că unii antrenori n-au insistat în 
mod deosebit asupra acestui as
pect, mai ales spre sfîrșitul cam- 
pionat-.i'.ui. socotind că un efort în 
ptus ar duce echipa spre supra- 
antrenament

Campionatul nu ne-a relevat 
prea multe noutăți tehnic» și tac
tice. Se poate afirma ciă la majo
ritatea echipelor, mai ales la cele 
din fruntea clasamentului, există o 
preocupare deosebită pentru ridica
rea continuă a nivelului tehnic, iar 
tactica de joc este axată pe prin
cipiile jocului modern. Făcînd o 
apreciere a felului în care au fost 
utilizate elementele tehnice, putem 
spune că execuția lor a fost bună 
la echipele din prima jumătate a 
clasamentului și mediocră la cele
lalte. Utilizarea lor tactică a lă
sat însă de multe ori de dorit. Foar
te întrebuințate au fost pasele 
directe și pasede din săritură. Ju
cătorii de la C.O.A., Locomotiva, 
Dinamo și Progresul I.T.B. le folo
sesc în mod curent. In privința 
primei categorii de pase trebuie 
spus însă că s-au dat fie departe 
de plasă, fie joase, astfel că ata- 
ctf n a putut fi executat în condi
ții bune. Pasele din săritură au fost 
executate deseori fără un scop 
tactic. S-au dat pase din săritura 
la distanță mare de plasă (Rădu- 
canu, Apostol, Lazărescu, Cherebe- 
țiu), la fel pase din sărihiTă în 
urma unei intrări din linia a doua 
(Ponova, Mihăilescu, Ba’.oș). A- 
cestea din urmă, nu numai că nu 
surprindeau adversarul, ci creau 
condiții destul de grele echipei pro
prii. Pasele pentru lovitura de atac 
în urma celei de a doua pase s-au 
dat ținindu-se seama de situația 
respectivă a jocului. Față de par
ticularitățile unor jucători, mingea 
a fost trimisă înalt, astfel că lo
vitura de atac s-a putut executa

Activitate culturală... dar și sportivă!
Ieșirile săptăminate spre Buș

teni, Predeal și alte localități de 
munte deveniseră, în>tr-un timp., o- 
bișnuite pentru lucrătorii din or
ganizația comercială locală produse 
industriale din raioanele Stalin și 
Grivița Roșie. Gestionarii, vînza- 
torii, toți cei ce deservesc maga
zinele de stat, se transformau a- 
tunci în turiști.

Vă închipuiți, deci, mulțumirea 
lor sufletească după asemenea ex
cursii. Salariații din O.G.L. își re
împrospătau puterile, munceau cu 
mai mult spor.

Vara a trecut însă și, acum, 
iama, activitatea cuitural-sportivă 
— dar, mai exact, rrumai cea cul
turală — are loc în sala clubului 
salariaților. Se organizează re
uniuni tovărășești, festivaluri ar
tistice. Foarte binel Asta contri
buie la strîngerea legăturilor din
tre munaitorii din O.C.L. care se 

— Dacă am sta să-i așteptăm^.

bine. Au fost însă situații cînd pasa 
rț-a îndeplinit condițiuniile cerute 
de joc (prea joasă sau prea lttngă). 
De pildă, jucătorul Ponova i-a tri
mis lui Plocon pase joase, care se 
întrebuințează în general mai priit 
pentru a surprinde adversarul. So
cotim însă că pentru Ploton, avînd 
în vedere posibilitățile sale, ar fi 
fost mai convenabile pasele înalte^ 
cane-i permit să tragă peste blocaj.

Plonjonul a fost întrebuințat cît 
se poate de des. Unii jucători 
chiar abuzează de utilizarea diferi
telor căderi. Acest lucru arată o sla
bă preocupare pentru formele de 
mișcare în teren, la care trebuie 
adăugată lipsă cunoștințelor tacti
ce în privința plasamentului. Ne
numărate au fost mingile primite 
din servici la care jucătorii au 
plonjat pe spate, în loc să facă 
un pas înainte spre a le primi în- 
tr-o poziție corespunzătoare. AJți 
voleibaliști (Novac, Răducanu, Per- 
țache, Cirectt) sînt nevoiți să se 
arunce după minge pentru că po
ziția pe care o au în teren nu le 
permite o deplasare rapidă. Plonjo
nul n-a fost prea întrebuințat 
deși de multe ori i s-ar fi găsit a- 
plicare. în salivarea mingilor grele. 
Acest lucru arată că nu s-a insis
tat asupra pregătirii tehnice mul
tilaterale. Ar mai trebui amintite 
și preluările cu o mînă — specifi
ce jucătorului la dublare, precum 
Și în cazurile cînd mingea trebuie 
scoasă din plasă în situații extre
me —, care de asemenea nu au fost 
utilizate în suficientă măsură.

Foarte mult a fost întrebuințat 
serviciul de sus, din față, care a 
adus rezultate bune celor care l-au 
executat (Mediana, Plocon, Ruses- 
cu, Teodorescu). In cazul cînd era 
„tăiat**, la primirea lui se iveau 
condiții foarte grele. Dacă la a- 
ceasta adăugăm poziția prea încor
dată a jucătorilor din echipa care 
primea serviciul, putem spune că 
din lipsa posibilității de deplasare 
rapidă mingea nu.se lua în condi- 
(iunile cete mai bune. Serviciul la
teral de sus a fost puțin întrebuin
țat,, deși ar fi constituit un mare 
avantaj pentru cei care l-ar fi e- 
xecutat Cu succes l-au folosit 
Cristeat Lăzărescu, Șușelescu, Gheb 
rebețiu etc. Remarcăm la execu
ția serviciului o slabă preocupare 
pentru utilizarea lui tactică. Este 
bine să se țină cont de lumina din 
sală, de „țintirea” isior jucători cu 
o primire defectuoasă a mingii, de 
specularea diferitelor aranjări neco- 
respirnzătoare în formația adver
să, etc. In asemenea situații, de 
mare importanță este direcția ser- 
viciullui, care nu-i preocupă acuțm 

întilnesc foarte rar între ei.
Dar sportul ?
Activitatea sportivă, după cum 

spune seorotarul oirgainiizaiției 
U.T.M. din O.C.L, tov. Enrico 
Eltnase, poate fi considerată, în 
momentul de față, ca inexistentă. 
Oare dece? Nu sînt condiții? Sin
dicatul a dovedit că dispune totuși 
de fonduri. Nu există interes pen
tru sport? Nicidecum. Se cunosc 
foarte mulți tineri și chiar vîrst- 
nici care ar dori să practice 
una din ramurile sportive: bas
chetul, fotbalul, handbalul... Nu 
există sală de sport? Ba există, 
dar superficialitatea, lipsa de in
teres a celor din comitetul de con
ducere al cercului sportiv și, în 
special, a tov. Gh. Marinată, pre
ședintele cercului, a avut -ca ur
mare tărăgănarea exagerată a con
strucției sălii. De două tuni, salla 
este în construcție și va mai fi 

în suficientă măsură pe jucătorii 
noștri.

Lovitura de «fcfc s-a făcut re
marcată printr-o execuție îmbu
nătățită. Mari progrese au arătat 
Mușat, Rusescu, Nicol au, Perțache, 
Huber, Agîrbiceanu etc. care s-au 
impus ca trăgători buni Procede
ele de execuție ale loviturii de atac 
au fost însă prea puține. S-au u- 
tilizat, în general, dovitura dreaptă 
și foarte rar aceea prin ratarea 
brațului. Lipsa de varietate a lovi
turilor a ușurat mult sarcina celor 
de la blocaj. Nu s-au văzut decât 
rareori lovituri înșelătoare care 
constau din schimbarea procedeu
lui ales inițial, schimbarea brațelor 
pentru lovitură, mingi trase folo
sind blocajul etc. Ținînd seama în 
special dd avantajele pe care le adu
ce preteedeul loviturii prin rotarea 
brațului (blocaj cu întîrziere, im
posibilitatea de a prevedea dru
mul mingii, etc) este necesar să i 
se acorde o mai mare atenftie de 
către jucătorii noștri fruntași.

Orientarea tactică a echipelor a 
fost, în general, următoarea: echi
pele din a doua jumătate a clasa
mentului au întrebuințat acțiuni mai 
simple, care să le dea o mai mare 
siguranță, în timp ce echipele din 
partea superioară a clasamentului
— în special echipele bucureștene
— au folosit acțiuni tactice mai 
variate, mai pretențioase. Acestea 
din urmă au căutat să joace în a- 
tac cu pase directe și din săritură, 
iar în apărare au aplicat sistemul 
defensiv cu centrul din linia a 
doua avansat. Dacă inițiali s-a ob
servat acest lucru, pe măsura des
fășurării fiecărui joc. tactica in a- 
tac s-a schimbat mult Putem spu
ne că în jocurile decisive echipele au 
căutat să folosească la maximum 
posibilitățile trăgătorilor principali, 
trăgătorii ceHalti și jucătorii cu rol 
de ridicători fiind folosiți în mai 
mică măsură. Rezultatele obținute 
în privința eficacității au fost însă 
cu totul altele. De pildă, în jocul 
C.C.A.-Locomotiva, un aport deci
siv la victoria ultimei echipe l-au 
adus tocmai trăgătorii secunzi Ni- 
cblau și Crivăț, după cum în jocul 
Locomotiva-Progresul foarte multe 
puncte au fost făcute de ridicătorii 
Ponova și Mușat. In apărare s-a 
observat o îmbunătățire a jocului 
în linia a doua, datorită, pe de o 
parte blocajului mai bine efectuat, 
iar pe de alta, unui plasament co
respunzător. Ău fost puține situ
ațiile în care efchipele au folosit 
sistemul defensiv cu oentriM din li
nia a doua retras pe fundul tere
nului.

NECULAI ML'RAFA 
lector la I.C.F.

poate pînă la... primăvară. Se 
poate I

Cercul sportiv Flamura roșie 
O.C.L. produse-industriale din ra
ioanele Stalin și Grivița Roșie nu 
își trăiește viața. Nici una dintre 
echipe, de-aîtfel formate la înt-îm- 
plare, nu activează permanent în 
vreunul din campionatele raionale. 
Și asta pentru că nu există cadre 
calificate care să le pregătească. 
Nu se muncește cu destulă tragere 
de inimă pe linia complexului 
G.M.A. Cei din conducerea cercu
lui nu se întilnesc destul de des 
pentru a discuta problemele la zi, 
pentru a lua măsurile necesare ca 
sportul să poată fi intr-adevăr cu
noscut de salariații din O.C.L.

Ne adresăm lor, pentru că de eti 
depinde îndreptarea stării de lu
cruri actuale. Ne adresăm tov. Ma
rinată, președintele cercului, pre
cum și celorlalți șase care îl se
condează, care sînt numai figuranți 
în comitetul de conducere al cercu
lui. Le cerem să muncească și să 
nu uite că majoritatea, adică acei 
pe care îi interesează sportul, le- 
au arătat încredere, iar ei trebuie 
să facă dovada că o merită.

Comitetul de întreprindere (pre
ședinte tov. Ignat), să mani
feste același interes și pentru ac
tivitatea sportivă. Nu e deloc rău, 
e chiar foarte bine să se organi
zeze reuniuni tovărășești, dar e și 
mai bine să te ocupi și de orga
nizarea dte întreceri sportive, care 
sînt atît de interesante și de utile 
pentru întărirea sănătății și care 
pot atrage tineretul la o activitate 
sportivă continuă.

De asemenea, trebuie terminate 
cît mai repede lucrările de ame
najare a sălii de sport, pentru ca 
ea să poată fi pusă la (dispoziția 
tineretului dorn'c de a activa și 
în tinjpul iernii.

PETRE MIHAI

1 Noi si mari succese ale poporului sovietic
i — ——— ■ ■ ---------------------------------

pe drumul construirii comunismului
Presa noastră a publicat zilele trecute comunicatul cu priviri 

la rezultatele îndeplinirii planului de stat de dezvoltare a economiei 
naționale a U.R.S.S. pe anul 1954. Și, ca în fiecare an, cifrele comu
nicatului au vestit sutelor de milioane de oameni din lumea întreagă 
noi și mari succese dobîndite de poporul sovietic pe calea construirii 
comunismului, visul de aur al omenirii.

Comunicatul Direcției Centrale de Statistică de pe lingă Con
siliul de Miniștri ai U.R.S.S. arată că în cursul anului trecut att 
fost construite și date în folosință peste 600 mari întreprinderi indus
triale. In ansamblu, industria sovietică a îndeplinit planul anual al 
producției globale în proporție de 103 la sută. Realizările întregii 
industrii a U.R.S.S. în 1354 au reprezentat o creștere de 13 la 
sută față de anul 1953 și de 65 la sută față de anul 1950. Aceste 
cifre arată clar că îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor celui 
de al V-lea plan cincinal este asigurată de pe acum.

Comunicatul arată, de asemenea, că s-au obținut importante 
progrese în crearea unor noi mașini și utilaje, în aplicarea unor 
noi procedee tehnologice și în ridicarea calificării muncitorilor- 
Toate acestea au avut ca urmare o creștere a productivității muncii 
de 7 la sută în industrii și de 8 la sută în construcții, țața 
de anul 1953.

O victorie de însemnătate istorică au obținut, în 1954, știința 
și tehnica sovietică prin punerea în funcțiune a primei centrate elec
trice industriale pe bază de energie atomică. Această măreață reali
zare este o nouă și puternică mărturie a voinței poporului sovietic 
de a pune energia atomică în slujba păcii, a progresului omenirii. 
Faptul că guvernul sovietic a hotărît recent, să acorde unor state 
prietene, printre care și țara noastră, ajutor tehnico-științific și de 
producție în domeniul folosirii pașnice a energiei atomice, confirmă 
odată mai mult politica de pace a Uniunii Sovietice.

Anul 1954 a fost un an de mari succese și pe tărîmul agricul
turii sovietice. Suprafața însămințată a crescut într-o largă măsură, 
recolta precum și colectările și achizițiile de cereale au fost supe
rioare celor din 1953. au fost valorificate mari întinderi de pămîn- 
turi virgine și înțelenite, care au devenit acum ogoare roditoare.

Creșterea bunăstării materiale a poporului sovietic este oglin
dită de marea dezvoltare pe care a luat-o comerțul cu amănuntul- 
Acesta a crescut în 1954, față de 1950, cu 80 la sută în prețuri 
comparate, ceea ce înseamnă că sarcinile planului cincinal în acest 
domeniu au fost îndeplinite în 4 ani. La aceasta au contribuit 
măsurile luate de P C. U. S. și guvernul sovietic, măsuri care. îm
preună cu creșterea productivității muncii și cu reducerea prețului 
de cost, au dus la o nouă creștere a salariului real al muncitorilor 
și funcționarilor precum și a veniturilor colhoznicilor.

Ca în fiecare an, au continuat să crească fondurile destinate 
ridicării nivelului profesional și cultural al oamenilor sovietici. Este 
suficient să spunem că, anul trecut, peste 560.000 tineri au absolvit 
Institute de învălămînt superior și de specialitate.

Reali7.ări!e obținute de oamenii sovietici apar și mai grăitoare 
dacă le comparăm cu mizeria crescîndă din țările capitaliste. In 
S.U.A. nivelul de producție a scăzut cu 6 la sută, iar în Franța 

cu 3 Ia sută față de 1952. Concomitent, prețurile au urcat în 
S.U.A. cu 14 la sută față de cefe din perioada începerii războiului 
în Coreea, iar în Anglia ele au ajuns la cel mai înalt nivel din 
1947 încoace.

Dar, în timp ce țările capitaliste sînt angrenate de către guver
nele lor într-o turbată cursă a înarmărilor, Uniunea Sovietică duce 
o politică avînd ca scop întărirea păcii și a colaborării internaționale 
multilaterale între toate statele. In acest sens, Uniunea Sovietică 
și-a extins în 1954 și mai mult relațiile comerciale internaționale, 
ajungînd să întrețină astăzi raporturi de acest fel cu 56 de state.

Pentru poporul nostru, mărețele victorii economice ale Uniunii 
Sovietice constituie un prilej de adîncă bucurie și totodată un 
puternic imbold în lupta pentru făurirea unei vieți mai bune, în 
lupta pentru înflorirea și întărirea patriei noastre.

PRIMELE REZULTATE LA SCRIMĂ
In prima etapă a campionatului 

republican de scrimă pe echipe — 
categoria B — care a avut loc 
duminică, s-au disputat meciurile 
Progresul Oarei — Flacăra Ploești 
șl Rezervele de muncă Arad — 
Constructorul Tg. Mureș. Cal de-al 
treilea meci programat în această 
etapă. Progresul I.M.F. Tg. Mu- 
reș-Flamt.ra roșie Sibiu, nu s-a 
disputat din cauza neprezentării 
echipei Flamura roșie.

La Cărei, Progresul din locali
tate a obținut o victorie prețioasă 
la floretă femei, intrecînd «ch’pa 
Placării din Ploești cu 9—7. Din 
echipa învingătoarelor cea mai 
bună comportare au avut-o Iulia 
Kevaci și Paraschiva Kiss. In 
schimb, la floretă bărbați. Flacăra 
și-a impus superioritatea și a ter
minat învingătoare cu 11—5. Tră
gătorul ploeștean Poenaru a reu
șit să termine învingător în toate 
cele patru asalturi susținute. Cea 
mai disputată întrecere a fost ofe
rită de întîlnirea de sabie dintre 
aceste două forjnațil După ce Fla
căra ajunsese să conducă cu 8—6, 
localnicii au avut o revenire puter

ȘI NOI PRIMIM CHEMAREA LA ÎNTRECERE!
Chemarea la întrecere lansată 

de comisia regională Suceava, 
pentru organizarea Spartachia- 
dei de iarnă a satelor a fost 
primită cu entuziasm și de ma
sele de sportivi din sate’e re
giunii Oradea. Și pentru obți
nerea unor rezultate cît mai 
bune în această tracii ionata 
competiție, comisia regională 
Oradea a hotăut să răspundă 
chemării lansate de comisia re
gională Suceava, angajîndu-se 
să muncească cu hotărîre pen
tru îndeplinirea tuturor obiecti- 

nică și au reușit să egaleze prin 
două victorii individuale consecu- 
five Astfel, meciul de sabie a luat 
sfîrșit cu rezultatul de 8—8.

La Arad, s-au tntîtait cele doua 
echipe nou înscrise în cadrul ca
tegoriei B a campionatului repu
blican, Rezervele de muncă Școa
la profesională nr. 2 Arad și Con- 
structonil Tg. Mureș. Toate cele 
trei meciuri s-au desfășurat la 
un bun nivel, marcindu-se ast- 
fel un început promițător pen
tru ambele formații. La flo
reta bărbați Constructorul Tg. 
Mureș, din rîndurile căruia s-ai 
remarcat trăgătorii Sipoș și Hor- 
wath, a învins cu 12—4. Echipa 
de sabie dîn Arad și-a început ac
tivitatea competițională printr-o 
prețioasă victorie obținută la sco
rul de 10—6. Cel mai bun trăgă
tor al întîlnirii a fost Jakab (A- 
rad). De asemenea, o r «marea bilă 
victorie a fost realizată de trăgă
toarele din Arad, care, deși s-au 
prezentat pe planșă mimat cu 3 
concurente în loc de 4, au reușit 
totuși să învingă cu 9—7. i

Următoarea etapă a campionate 
lui republican categoria B are loC 
duminică 30 ianuarie.

velor cuprinse în chemarea la ? 
întrecere. ?

Comisia regională Oradea va S 
lua toate măsurile pentru ca ? 
Spartachiada de iarnă a satelor î 
să devină în același timp și un 
puternic mijloc de întărire a co- f 
lectivelor sportive sătești, de în- J 
ființare de noi colective spor- i 
live, de dezvoliare a secțiilor “ț 
de schi și șah din cadrul aces- * 
tor colective. —

GH. SOFRONICI
Președintele comisiei regionale 

Oradea
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I
1. Pentru clasificarea de maestru 

vor fi luate în considerare rezul
tatele înregistrate în etapa finală 
a campionatelor R.P.R. numai cînd 
vor fi atinse normele din cele 
doua sisteme de joc prevăzute în 
concurs și cu condiția ca în cursul 
aceluiași an, să se fi depășit cel

Titlul de maestru se acordă unui 
.Compozitor șahist care într-un in
terval de cel mult trei ani conse
cutivi, a acumulat un total de 30 
puncte la diferite - concursuri. 
Punctajul se va face conform ta
belului de mai jos. Se cere și cla
sificarea de jucător practic de cel 
puțin categoria II-a.

Categoria de candidat maestru 
’se acordă în aceleași condițiuni ca

TABELUL DE PUNCTAJ
Clasa I Clasa II
Camp, mondial Camp. RPR și mari Clasa III Clasa IV

Locul sau olimpic concursuri internaționale
ocupat ______________________ .________________________________________________________

Orice 
specialitate

2 
mutări

3 
mutări studii

2 . 
mutări

3 
mutări studii

2 

mutări

3

mutări
studii

I 30 10 12 15 5 6 8 3 4 6
II 20 7,5 9 11 3 4 6 1,5 2 4

III 15 5 6 8 1,5 2 4 0,5 1 2
IV ' 12 3 4 6 0,5 1 2 —
V 10 1,5 2 4 — — — — __

VI 8 — — — — — — —
CONFIRMAREA CATEGORIEI

In doi ani următori clasificării să repete norma categoriei respective.

ȘAH
maestru

Titlul de maestru se poate ob
ține de un candidat maestru care 
jucînd la 2 turnee în decurs de 3 
ani — cîte cel puțin 10 partide cu 
candidați maeștri — realizează nor
ma de 65% din totalul punctelor po
sibile la fiecare turneu.

NOTA: Un candidat maestru 
poate obține o notă de maestru 

dacă jucînd în decurs de un an 
cel puțin 6 partide cu canaidații 
maeștri sau maeștri străini, reali
zează punctajul de 60% din tota
lul punctelor posibile.
CANDIDAT MAI STRU

Categoria de candidat maestru 
se obține de un șahist de catego
ria I-a care jucînd în 3 turnee în 
decurs de 2 ani, cîte cel puțin 10 
partide cu adversari de categoria 
sa — realizează norme de 65% 
din totalul punctelor posibile la 
fiecare turneu

NOTA: O notă de candidat ma- 
est’u se poate obține de un șahist 
de categoria I-a care jucînd în de
curs de un an cel puțin 6 partide 
cu maeștri sau candidați maeștri 
străini realizează procentajul de 
50% din totalul punctelor posi
bile.

Pentru obținerea categoriei de 
candidaț maestru este absolut ne
cesar ca cel puțin una din notele 
de candidat maestru să fie obți
nută într-una din semifinalele 
campionatului republican indivi
dual masculin.
CATEGORIA l-A

Se obține de un șahist de cate
goria II-a care jucînd în 2 turnee 
în decurs de 2 ani cel puțin 10 
partide cu adversari de categorie, 
realizează procentajul de 75% din 
totalul punctelor posibile la fiecare 
turneu.

NOTA: Pentru obținerea cate
goriei I-a este absolut necesar ca 
c:-' puțin una din notele de catego
ria '-•> să fie oM-m-lă înfr-unn din 
«tapele campionatului republican

POPICE

puțin de trei ori norma de cate
goria I-a.

2. Pentru clasificarea la catego
ria I-a vor fi luate în considerare 
numai rezultatele înregistrate in- 
cepînd de la etapa de regiune a 
campionatului R.P.R.

3. Pentru clasificarea la categoria 
II-a și a IlI-a vor fi luate în con
siderare rezultatele obținute în 

Compoziție șahistă
și cea de maestru, dar totalul de 
puncte este numai de 20 în ace
iași interval de timp.

CATEGORIA I-a
Se atribuie unui compozitor șa

hist care a totalizat în aceleași 
condițiuni (specificate mai sus) 12 
puncte. Clasificarea de jucător 
practic este de numai categoria 
lll-a.

individual-
CATEGORIA II-a

Se obține de un șahist de cate
goria IlI-a care jucînd cel puțin 10 
partide cu adversari de categoria 
sa, realizează cel puțin 75% din 
totalul punctelor posibile.
CATEGORIA IlI-a

Se obține de un șahist de cate
goria IV care jucînd cel puțin 10 
partide cu adversari de categoria 
sa, realizează cel pupn 70 % din 
totalul punctelor posibile. 
CATEGORIILE IV-a și V-a

Se pot obține de un șahist ne
clasificat care a jucat efectiv (la 
tabelă) în cadrul unui turneu 
oarecare, cu un coeficient mediu 
mai mare ca 5.000. cel puțin 10 
partide realizînd:
— pentru categoria IV-a cel puțin 
80% din totalul punctelor posibile
— pentru categoria V-a cel puțin 
30% din totalul punctelor posibile.

NOTA: In turneele mixte (cu 
participanți de diferite categorii 
normele de clasificare se calcu
lează în conformitate cu tabelele 
ce urmează.

Notele de maestru, de candidați 
maeștri și de categoria I-a nu se 
pot obține de cît în concursurile 
organizate de către Comisia Cen
trală de Șah, de către Comitetele 
pentru Cultură Fizică și Sport re
gionale ,sau de către Departamen
te și Asociații sportive cu apro
barea specială a Comisiei Centrale 
de Șah.
CONFIRMAREA CATEGORIEI

Confirmarea categoriei se face 
într-un turneu în care trebue să 
se realizeze norma categoriei res
pective.

In turneele mixte — adică cu 
participarea jucătorilor din dife
rite categorii, normele necesare 
pentru obținerea, respectiv con
firmarea categoriilor, se vor cal
cula în conformitate cu tabelul de 
clasificare ce urmează

Pentru a determina norma nece

toate etapele campionatului R.P.R. 
și în jocurile de cupă conduse de 
arbitri delegați de consiliile or
ganizatoare.

CONFIRMAREA CATEGORIEI
Pentru confirmarea categoriei se 

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

CATEGORIA II-a __
Se atribuie unui compozitor șa

hist care a totalizat în aceleași 
condițiuni 7,5 puncte. Nu se cere 
clasificarea de jucător practic.

CATEGORIA IlI-a
Se atribuie unui compozitor șa

hist care a participat cu cel puțin 
3 compoziții corecte la orice con
curs.

sară obținerii unei categorii su
perioare în turnee mixte este ne
voie de a calcula în prealabil 
coeficientul mijlociu (mediu) al 
turneului respectiv. Coeficientul 
mijlociu al turneului este valoarea 
turneului raportată la numărul 
participanților.

Valoarea turneului este dată de 
însumarea categoriilor respectivi
lor participant!
EXEMPLU

Dacă într-un turneu joacă 2 șa
hiști de categoria I-a, 5 șahiști de 
categoria II-a, 3 șahiști de cate
goria lll-a și 6 șahiști de catego
ria IV-a înmulțim numărul parti
cipanților din fiecare categorie cu 
coeficientul corespunzător (aceas
ta este egal cu 0 pentru maeștri, 
cu 0,5 pentru candidați maeștri și 
cu 6 pentru jucătorii neclasifi
cați) : 2x1—2; 5x2-10:3x3-9; 
6 x 4 — 24.

Produșii rezultați îi însumăm 
2-|-104'9+24—45. Aceasta este va
loarea turneului pe care o rapor
tăm acum la numărul participan
ților.

45: 16—2,813
Numărul obținut (2,813) repre

zintă coeficientul mijlociu al tui- 
neului nostru. Acest coeficient tre
buie calculat cu precizie de trei 
cifre după virgulă (dacă a patra 
cifră este egală cu 5 sau mai ma
re a treia cifră se va rtlări cu 1).

Consultînd tabelul de clasificare 
constatăm că coeficientul mijlociu 
al turneului considerat mai «us se 
încadrează în tabela No. 3.

In acest turneu concurenții pot 
dobîndi sau confirma categoriile 
IV, III și II. Se vede că în tur
neul cu coeficientul mijlociu ce se 
află între 2,801—2,900 este nece
sar a cîștga 70% din totalul par
tidelor efectiv jucate pentru obți
nerea sau confirmarea categoriei a 
II a și 38% pentru obținerea sau 
confirmarea categoriei a III-a.

Numărul de puncte din cele 15

posibile se calculează astfel: în
mulțim numărul ce reprezintă to
talul punctelor posibile cu procen-
tal indicat în tabelă și produsul îl
împărțim la 100.

15 X 70 1050
100 100 - 10,5 șf

15 X 38 570
100 "" 100 - 5,7

Rezultă că pentru a obține sau 
a confirma categoria II-a în exem
plul considerat este nevoie de cel 
puțin 10,l/î și pentru categoria 
lll-a de minimum 5,*/2 (sfertu
rile de punct și mai mult se vor 
rotunji pînă la Jumătate de punct, 
iar fracțiunile mai mici se vor ne
glija).

Pentru calcularea numărului de 
puncte necesar obținerii sau con
firmării categoriei a. IV-a în exem
plul luat se aplică următoarea re
gulă :

Pentru obținerea unei categorii 
inf-rioare celei din coloana dreap
tă a respectivului tabel de clasifi
care, procentajul punctelor obținu-

TABELA DE
Nr. 1

Norme în % 
pt obținerea 

notei de:

Maestru

Coeficientul mijlociu 
al turneului

Norme în % 
pt obținerea 
sau confirmarea 
categoriei ICandida 

maestru
it De la Pînă la

53 42 0,001 0,100 27
56 45 0,101 0,200 29
59 47 0,20! - 0,300 31
62 50 0,30 i 0,400 33
65 52 0,401 0,500 35
— 55 0,501 0,600 37
— 57 0,601 0,700 39
— 60 0,701 0,800 41
— 62 0.801 0,900 43
— 65 0,901 1,000 45

Nr. 2

Norme în % Coeficientul mijlociu Norme în %
pt. obținerea al turneului pt obținerea
sau confirmarea sau confirmarea
categoriei I De la Pînă la categoriei II

45 0,901 1,009 23
48 1,001 1,100 25
51 1,101 1,200 27
54 1,201 1,300 29
57 1,301 1,400 ,3!
60 1,401 1,500 3.3
63 1,50! 1,600 35
66 1,601 1,700 37
69 1,701 1,800 39
72 1,801 1,900 41
75 1,901 2,000 43

Nr. 3

Norme în % Coeficientul mijlociu Norme în %
pt obținerea al turneului pt obținerea
sau confirmarea sau confirmare^
categoriei II De la Pînă la categoriei III

43 1,901 2,000 20
46 2,001 2,100 22
49 2,101 2,200 24
52 2,201 2,300 26
55 2,301 2,400 28
58 2,401 2,500 30
61 2,501 2,600 32
64 2,601 2,700 34
67 2,701 2,800 36
70 2,801 2,900 38
73 2,901 3,000 40

Nr. 4

Norme în % Coeficientul mijlociu Norme în %
pt. obținerea al turneului pt. obținerea
sau confirmarea sau confirmarea
categoriei III De la Pînă Ia categorisi IV

40 2,901 3,000 19
43 3,001 3,100 19
46 3,101 3,200 21
49 3,201 3,300 •23
52 3,301 3,400 Oft
55 3,401 3,500 27
58 3,501 3,600 29
61 3,601 3,700 31
64 3,701 ?,800 33
67 3,801 3.900 • 35
70 3,901 4,000 37

Nr. 5

Norme în %- Coeficientul mijlociu Norme în % 
pt. obținereapt. obținerea al turneului

sau confirmarea sau confirmarea
categoriei IV De la Pînă la categoriei V

37 3,901 4,000 17
40 4,001 4,100 17
43 4,101 4,200 19
46 4,201 4,300 19
49 4,301 4,400 21
52 4,401 4,500 23
55 4,501 4,600 25
58 4,601 4,700 27
61 4,701 4,800 29
64 4,801 4,900 31
67 4,901 5,000 33

te trebuie să fie % minim din parJ 
tide efectiv jucate care acordă 
dreptul pentru clasificare.

In cazul de față el este egal cu 
20 (vezi rîndul 1 al coloanei din 
dreapta în tabelul No. 3) transfof-i 
mat în puncte rezultă:

15 X 20 300
—100 ' ~ W0 “ 3 pwl“‘e

NOTE GENERALE
1. Numărul de puncte necesari 

obținerii sau confirmării unei ca- 
tegorii se calculează pe baza pro-* 
centajelo- indicate în tabelele de 
clasificare anexate luîndu-se în 
considerare numai partide efectiv 
jucate.

2. Șahiștii care jucînd într-un 
turneu pierd partidele prin nepre- 
zentare și nu vor putea dovedi csw 
zul de forță majoră, nu vor putea 
obține clasificare în respectivul 
turneu.

3. Notele de maestru și candi
dat maestru se vor putea obține și 
în meciuri individuale de mini
mum 10 partide cu aprobarea spe
cială a Comisiei Centrale de Șah

CLASIFICARE



Activitatea la handbal wi sală Munca in perioada actuală a canotajului academic
Etapa de duminică a „Cupei de 

Iarnă" la handbal în sală a răsplă
tit din plin pe spectatorii care au 
populat sala Floreasca, meciurile 
disputate cu acest prilej fiind in
teresante și spectaculoase. Trebuie 
Insă să ridicăm din nou problema 
acelor spectatori care continuă să 
fumeze în sală, făcînd o atmosferă 
de nesuportat și aducînd în felul a- 
cesța prejudicii sportivilor angre
nați în întrecere.

Este nevoie ca I.E.B.S.-ul să cea
ră aj-terul organelor competente 
pe.-.tru a pune capăt acestei stări 
de lucruri ?

C.CA. — LOCOMOTIVA 
GARA DE NORD 15—11 (5—6)

Surprinși de vigoarea și rapidi
tatea cu care tinerii jucători de la 
Locomotiva au început jocul, mili
tarii s-au lăsat depășiți în prima re
priză. După pauză, aspectul par
tidei s-a schimbat, echipa G.C.A. 
fiind aceea care a avut tot timpul 
inițiativa, cu toate că aproape ju
mătate din repriza a doua forma
ția G.C.A. a jucat în patru oameni 
((Jeteni fiind eliminat pentru joc 
periculos). Punctele au fost înscri
se de : Bretz (3), Sauer (3), Lang 
(3), Meithert (2), Paner (2), Bota 
și Nedef pentru G.G.A. și de 
Gtona (5), Moței (3), Gostache (2) 
și Reimesch.
FLACARA PLOESTI - RECOLTA 

M.A.S-. 14—12 (9—8)
O partidă extrem de disputată, în 

care învingătorul nu a putut fi cu
noscut decît atunci cînd s-a ter
minat jocul. Este drept că ploeș- 
tenii au condus de la început, însă 
nu au reușit niciodată să aibă un 
avantaj mai mare decît unul sau 
două goluri. Cu puțin timp înainte 
de terminarea jocului, Recolta 
M.A.S. a atacat puternic, a egalat 
și a luat conducerea lăsînd impre
sia că va termina învingătoare, 
deoarece conducea cu 12—10 și mai 
erau puține minute de joc. Cu o 
dîrzenie demnă de remarcat, jucă
torii de la Plcești au continuat să 
«tace și eforturile lor au fos încu
nunate de succes.

Au înscris : Stoenescu (5), 
Vtilescu (4), Tischler II (3), 
Șelaru, Hoffman pentru Flacăra și 
Mișcăș (4), Crăciun (3), Dumitres
cu (3), Niculescu (2), pentru Re
colta M-A.S.
DINAMO BUCUREȘTI - ȘTIINTA

I.C.F  25—16 (16—7)
Deși se anunța cel mai „tare”

Fază din meciul Știința I.C.F. — Voința

întreceri disputate in „Cupa 16 Februarie6* la baschet
Jocurile de baschet din cadrul | 

„Cupei 16 Februarie" rre-au oferit 
în continuare surprize, dacă nu 
prin rezultatele finale, în orice caz 
prin comportarea și rezistența opu
să de echipele din campionatul oră
șenesc, echipelor din categoria A.

Astfel, baschetbaliștii de la Vo
ința au confirmat și în fața echi
pei Știința ICF, buna pregătire pe 
care o au, nefiind învinși decît 
dură prelungiri cu 82—78 ( 39—33; 
7<V70). Jucătorii de la Voința au 
excelat prin jocul la intercepție și 
efectuarea contraatacului. Ei au 
avut chiar conducerea în ultimele 
secunde ale primelor 40 de mi
nute de joc, dar Știința ICF a 
egalat prin lovitura liberă înscrisă 
de Nedef. acordată în mod cu to
tul greșit de către arbitrul M. Ber- 
cuși In prelungiri. Știința ICF și-a 
impus superioritatea și a cîștigat 
4 puncte diferență. Trebuie evi- 
derrțiați pentru niodil cum s-au 

meci al serii, această partidă i-a 
deziluzionat în mare măsură pe 
spectatori. Aceasta, pentru că stu
denții bucureșteni au jucat sub ni
velul lor obișnuit, cu numeroase 
greșeli de execuție — pase și lo
vituri la poartă în special — și în 
general nu au dat o replică serioa
să dinamoviștilor bucureșteni. A- 
ceștia din urmă au atacat puternic 
din primele minute de joc, ajungînd 
să conducă chiar cu 8—1. Mat 
țîrziu s-au lăsat angrenați însă în 
jocul, dezordonat a! studenților, 
prin aceasta coborînd partida la un 
nivel mediocru. Punctele au fost în
scrise de: Stănescu (7), Radu Cer- 
nat (7), Tischler I (5), Vlase (2), 
Lupescu (2), Mailat și Gherbă- 
nescu (în propria poartă) pentru 
Dinamo București și de Gherbă- 
nescu (5), Oprea (5), Drăgan (3), 
Roger Cernat, Găliman și Gogîlțan 
pentru Știința I.C.F.

„CUPA ORAȘELOR"
In cadrul „Cupei Orașelor", la 

București s-a disputat întîlnirea 
dfntre echipele feminine ale repre
zentativelor orașului București și 
Orașul Stalin. Echipa din Bucu
rești a obținut o categorică victorie 
cu scorul de 16—8 (7—2).

La Tg. Mureș reprezentativa o- 
rașului a întrecut pe cea a Timi
șoarei cu scorul de 6—3 (3—3).

Au marcat Naghi Ileana (3), 
Neamțu, Oprea și Popa, pentru în
vingătoare și Neuhror (3) pentru 
învmsa.

„CUPA SFATULUI POPULAR 
AL ORAȘULUI TIMIȘOARA"
In sala SMTCF din Timișoara s-a 

desfășurat a V-a etapă a compe
tiției menționate. Rezultatele;

Masculin : Seria I : Metalul Teh- 
nometal - Recolta Variaș 17—8 
(8-5), Locomotiva Timișoara-Me- 
talul 3 Reșița 8—7 (5—4), Știin
ța Timișoara — Progresul Arad 
19— 8 (9—5), FI. roșie Jimbolia- 
Progresul Timișoara 25—6 (11—2), 
Seria II : Știința SMTCF- Cons
tructorul Timișoara 14—10 (6—3), 
Metalul Electromotor — Știința 
Invățămînt 13—11 (5—6), Recolta 
Giarmata-Rezervele de muncă 
23—5 (13—2), Voința-Constructo- 
rul Lugoj 13—9 (7—4). Feminin: 
FI. roșie Jimbdlia-Știința SMȚGF
4— 1 (2—1), FI. roșie Lugoj-Voința
5— 2, (1—2), FI. roșie U.T.T.-F1. ro
șie Ind. Lînei 2—1 (1—0).

A. Wartenfeld 
corespondent

comportat în acest joc Nedef, Di- 
nescu C. (Știința ICF) și Tranda
fir, Teleguță, Gh. Lăzărescu (Vo
ința). In al doilea meci al dimi
neții, echipa feminină Locomotiva 
a dispus categoric de Flamura ro
șie M1U cu 74-24 (36-7).

După-amiază, peste 500 specta
tori au urmărit cele trei jocuri pro
gramate. Și de această dată, una 
din partide s-a soldat cu o victorie 
obținută în prelungiri. Surpriza a 
fost realizată tot de o echipă din 
campionatul orășenesc, Metalul 
Energia, în fața unei formații din 
prima categorie, Locomotiva PTT. 
Numai rutina și calmul baschetba- 
liștilor de la Locomotiva le-au adus 
acestora victoria la o diferență 
mică: 84—78 (39-37; 73-73). Sco
rul a evoluat foarte strips și cu 
2-3 secunde înainte de sf'rșHul 
taimului doi, Locomotiva conducea 
cu 73—71. In acest moment. Mihăi- 
lescu (Metalul) a aruncat de la 
distanță și a egalat- 73-73 In pre
lungiri, Locomotiva a condus de la

Un antrenament al unui echipaj de patru la bacul de iarnă. 
Cu ajutorul oglinzii, canotorii iși controleză mai bine mișcările.

VII. Analiza activității atletice 
din anul 1954

Atunci cînd se pune problema 
obținerii unor performanțe cit mai 
ridicate și noi recorduri, nu se 
poate vorbi numai despre atleți și 
despre activitatea lor, ci și despre 
munca pe care o desfășoară antre
norii, despre sprijinul pe care îl 
acordă asociațiile și colectivele lor 
sportive, în sfîrșit, despre ajutorul 
pe care îl dau atleților și antreno
rilor medicii sportivi și colectivele 
de cercetări științifice.

Despre aceștra din urmă vom 
scrie astăzi. In anul 1954, în com
parație cu ceilalți ani, am putut 
înregistra numeroase succese în 
activitatea medicilor sportivi care, 
au ținut legătura cu atleții și 
antrenorii și i-au ajutat în mun
că. Centrele medicale de Cul
tură Fizică, create din inițiati
va Ministerului Sănătății, au 
adus un prețios aport activității 
atleților. In aceste centre au fost 
efectuate numeroase vizite medica
le, mai ales Ia începutul fiecărui 
an de activitate sportivă, ca și la 
sfîrșitul fiecărui sezon competițio- 
nal, rezultatele diverselor cercetări 
fiind înscrise în fișele personale ale 
sportivilor și comunicate antreno
rilor acestora. De asemenea, au 
fost făcute numeroase tratamente 
mai ales in cazul unor traumatis
me și au fost făcute recomandări 
pentru diferite cure sau intervenții 
chirurgicale.

In fiecare tabără de antrenament 
au fost trimiși o serie de medici 
care au asigurat un control per
manent al stării sănătății atle
ților, după cuni Ia fiecare întrecere 
de atletism au fost organizate pos
turi medicale de prim-ajutor. Din 
păcate, nu toți medicii care au acti
vat în atletism și-au înțeles ade
vărata lor menire, mai ales în ta
bere, unde s-au transformat în me
dici curanți, in loc să se ocupe și 
de anumite cercetări științifice, 
pentru a putea sprijini astfel, într-o 
măsură și mai largă, activitatea an
trenorilor și a atleților. In privința 
aceasta, ajutorul pe care cei mai 
mulți dintre medicii noștri 11 dau 
antrenorilor se reduce numai la 
diverse măsurători antropometrice. 
De cele mai multe ori medicii nici 
nu interpretează aceste măsurători 
și nici nu intervin cu sfaturile lor 
în procesul de antrenament. Acest 
fapt ar€ ■ insă și o explicație, în 
aceea că majoritatea medicilor noș
tri sportivi au insuficiente cuno
ștințe din domeniul tehnicii și me
todicii antrenamentului, fapt care 
îngreunează, de cele mai multe ori.

început, reușind să-și adjudece vic
toria. Trebuie subliniat jocul mo
dern, de concepție avansată pe care 
îl practică tinerii basche-bajiști de 
la Metalul, din rîndul cărora s-au 
evidențiat în mod deosebit: Lohan, 
Mihăilescu, Pufan. Locomotiva PTT 
a avut cei mai buni oameni în 
Costescu, lanculescu, Negrea.

S-au ma>i desfășurat două jocuri. 
In primul, baschetbalistele de la 
Constructorul au cîștigat cu ușu
rință în fața jucătoarelor de la 
Voința: 85—42 (36-19). O men
țiune specială neutru jocul de bună 
valoare tehnică și tactică a lui 
Mady Eckert (Constructorul) ca și 
pentru precizia ‘n aruncări a Mi- 
relei Bucevski (Voința).

In ultima part'dă a serii, Dinamo 
a dispus de Progresul cu 94—60 
(46-28). Un joc viu, de viteză, cu 
contraatacuri rapide de partea e- 
chipei Dinamo Progresul a prezen
tat un lot rumero»? dar neomogen, 
înțrebuintînd. pe rîn-d, cîte o for
mație de la Progresul Finanțe 

înțelegerea lucrurilor.
Pentru viitor, credem că este 

bine ca, pe lingă medicii actuali 
care se ocupă de atletism, să fie 
folosiți cu mai multă încredere 
acei medici care au fost și atleți 
activi

Din punct de vedere al cercetă
rilor științifice, atletismul s-a bucu
rat de multă atenție din partea 
unora dintre oamenii noștri de 
știință și specialitate. Trebuie ci
tate în această privință lucrările 
colectivului format, din: prof. dr. 
Florin Ulmeanu, dr. Săvescu, an
trenorul Ion Mureșanu, etc., care 
studiază problema maratonului; cea 
a dr. Miron Georgescu, care a rea
lizat un aparat pentru măsurarea 
calităților fizice de bază; lucrările 
de psihologie ale profesorului Mi
hail Epuran; lucrarea despre triplu- 
salt a profesorului Baruch Elias, 
etc. S-ar mai putea vorbi, în con
tinuare, despre încă multe alte lu
crări, ca și despre lucrările științi
fice ale colectivului catedrei de 
atletism de la I.C.F. Acestea din 
urmă însă, fiind expuse înitr-un ca
dru restrîns, concluziile lor nu slut 
cunoscute de toți și deci nici nu 
pot fi generalizate și aplicate. De 
altfel, în cea mai mare parte, a- 
ceasta este una din lipsurile care 
pot fi constatate la majoritatea a- 
cestor lucrări în domeniul atletis
mului.

Este adevărat câ activitatea ști
ințifică în atletismul nostru este 
la început dar nici nu se iau toate 
măsurii^ pentru activizarea ei, pen
tru popularizarea celor mai bune 
lucrări științifice, pentru stimula
rea cercetătorilor.

Din cauza slabei activități a fos
tului colegiu de antrenori, a defec
tuoasei organizări a fostului ser
viciu metodologic din C.C.F.S., nu 
au fost create acele cabinete meto- 
dico-științifice, atît de necesare ac
tivității noastre. Asemenea cabinete 
metodice, care în Uniunea Sovie
tică activează nu numai pe Ungă 
Institutele de Cultură Fizică, dar 
și pe lingă colegiul de antrenori 
și chiar pe lingă anumite asociații, 
trebuie să ia ființă și la noi, cel 
puțin pe lingă colegiul de antrenori

In ultimii ani a reieșit limpede 
că, fără ajutorul științei, atletismul 
nostru nu poate atinge valori de 
talie europeană și mondială. In 
această privință, în activitatea 
noastră de viitor trebuie să facem 
pași seriosi înainte și în domeniul 
cercetărilor științifice.

ROMEO VILARA

Bănci și una de la Progresul Casa 
Scînteii. Toată echipa învingători
lor a corespuns, dar în mod spe
cial trebuie remarcați Răducanu 1, 
Liviu Nagy, ca și tinerele elemente 
Răducanu II, Niculescu. De la Pro
gresul pot fi evidențiați Ortinschi 
și Cîrstev.

NEAGOE MARDAN 
D. Driga 

corespondent

ȘAH

Continuă întrecerile din cadrul 
turneului, individual de șah dotat 
cu „Cupa 16 Februarie". In runda 
a IlI-a, tinărul candidat de maes
tru Z. Nagy și-a continuat seria 
victoriilor, învingLidu-l pe N. Du
mitrescu. Alte două partide s-au 
terminat cu rezultatele: Storojev- 
schi-Zabk>tchi 1—0 și Berbecaru- 
Topa '/z-'/z.

In clasament conduce Z. Nany cu 
3 puncte, urmat la distanță de un 
punct de A. Topa.

Anul acesta ridică m țața sporti
vilor și antrenorilor în ramura ca
notajului academic sarcini deosebit 
de importante. Ei vor trebui să se 
pregătească pentru concursurile din 
cadrul întîlnirilor internaționale 
sportive ale Festivalului de la Var
șovia, pentru campionatele europe
ne precum și pentru alte întîlniri 
internaționale.

In timpul iernii se cere sportivi
lor noștri fruntași să se pregă
tească cu multă conștiinciozitate. 
In fața antrenorilor și instructori
lor de canotaj academic se ridică 
problema pregătirii elementelor de 
bază. In acest scop trebuie folosite 
metodele cele mai potrivite, care să 
ducă la ridicarea măiestriei sporti
ve a canotorilor. La aceasta se va 
ajunge cu atît mai ușor, cu cit le
gătura dintre antrenori și sportivi 
va fi mai strinsă, cu cît sportivii 
vor înțelege să colaboreze cu an
trenorul lor

Pentru îmbunătățirea tehnicii 
vîslitului (întărirea sistemului de 
tras, cu atacul foarte dinamic și 
folosirea greutății corpului la tre
cerea ramei prin apă) trebuie folo
sită perioada din timpul iernii, 
prin antrenamente la bac. Atunci 
cînd canotorii sovietici spun: „Noi 
cîștigăm concursurile de canotaj, 
iarna", ei vor să se înțeleagă că 
pregătirea cît mai serioasă din 
timpul iernii (multă gimnastică la 
aparate, antrenament la bac, schi, 
cros etc.) dă sportivului canotor 
forță și rezistență pentru a putea 
face față mai tîrziu, concursurilor 
celor mai grele.

Pentru aplicarea practică a c°- 
lor arătate mai sus indicăm urmă
toarele antrenamente:

— la bacul de iarnă — cel puțin 
de două ori pe săptămînă — timp 
de 20—30 minute de lucru, pen
tru fiecare vîslaș,

—• odată pe săptămînă două ore 
de gimnastică (exerciții libere și 
la aparate).

Pregătirea de iarnă în această 
direcție trebuie să ducă la rezulta
tul ca pînă în primăvară fiecare 
vîslaș să dispună de atîta forță, in
cit să poată ridica deasupra capu
lui o greutate echivalentă cu greu
tatea propriului său corp.

— săptămînal duminica, în cursul 
dimineții se va face un antrena
ment de cros de 1603 m. pentru 
fete și în jurul a 3000 m. pentru 
băieți într-un ritm ușor, uniform, în 
timpuri de aproximativ 5 și res
pectiv 15 minute.

Irr ceea ce privește sistemul de 
tras, trebuie să se execute atacul 
foarte puternic și dinamic, acțio- 
nînd simultan toți mușchii în așa 
fel îneît viteza ramei să nu scadă 
ci să fie în continuă creștere.

Paralel cu pregătirea tactică, 
trebuie acordată atenție și dezvol
tării cunoștințelor teoretice.

Se vor prelucra de asemenea ma
terialele apărute în presă său bro
șuri privitoare la canotajul acade
mic.

In afară de munca de pregătire 
în cadrul colectivului, toți antreno
rii trebuie să-și aducă partea de 
contribuție la îmbunătățirea muncii 
de instruire în această ramură na
utică. Pentru aceasta, atît ei cît șl 
sportivii, pe care îi antrenează tre
buie să ridice probleme tehnice și 
tactice concrete, pe care să le su
pună discuțiilor colegiului de an
trenori, dezvoltînd în acest fel 
schimbul de experiență.

Muncind în felul acesta vom fo
losi pe deplin perioada actuală, 
perioadă în care avem posibilita
tea să ne perfecționăm tehnica vîs
litului, în așa fel, îneît toți tinerii 
canotori să-și însușească elementele 
fundamentale, pentru ca din luna 
martie fcîrud încep antrenamentele 
pe apă) și pînă la sfîrșitul lunii 
mai, fiecare sportiv să aibă totali
zați circa 1000 km. parcurși pe apă.

Importantele întîlniri internațio-' 
nale de canotaj academic se apro
pie 1 Toți antrenorii trebuie să de
pună maximum de efort în vederea 
pregătirii sportivilor respectivi pen
tru ca țara noastră să fie cu c:nste 
reprezentată.

AD. BRELL 1
președintele colegiului de

antrenori de canotaj academic '

A ss u n ț
Toate permisele de intrare la 

manifestațiile sportive trebuie ' 
predate secretariatului C.C.F.S. 
pentru a fi vizate pe anul 1955.
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Programul turului categoriei B 
seria l-a la fotbal

Etapa I—20 martie
FI. roșie Sf. Gheorghe — Progresul CPCS București 
Locomotiva Craiova — Progresul Sibiu 
Metalul București — Știința Craiova 
Locomotiva București — Flacăra Moreni 
Știința București — Metalul St. r. Orașul Stalin 
Metalul Uz. Tract. Orașul Stalin — Dinamo 6 București 
Locomotiva T. Severin stă.

Etapa II—27 martie
Progresul Sibiu — Locomotiva București 
Știința Craiova — Metalul Uz. Tract. Orașul Stalin 
Metalul St. r. Orașul Stalin — Locomotiva Craiova 
Flacăra Moreni — Metalul București
Dinamo 6 București — FI. roșie Sf. Gheorghe 
Progresul CPCS București — Locomotivă T. Severin 
Știința București stă.

Etape IH—5 aprilie
FI. roșie Sf. Gheorghe — Știința Craiova 
Locomotiva București — Progresul CPCS București 
Locomotiva Craiova — Dinamo 6 București 
Metalul București — Progresul Sibiu
Metalul Uz. Tract. Orașul Stalin — Flacăra Moreni 
Locomotiva 
Metalul St.

T. Severin — Știința București
r. Orașul Stalin stă

etapa IV—10 aprilie
r. Orașul Stalin — Progresai CPCS București

1

Metalul St. _ _
Știința București — FI. roșie Sf. Gheorghe 
Progresul Sibiu — Flacăra Moreni 
Locomotiva București — Locomotiva Craiova 
Dinamo 6 București — Metalul București 
Locomotiva T. Severin — Metalul Uz. Tract. Orașul Stalin 
Știința Craiova stă.

Etapa V—17 aprilie
FI. roșie Sf. Gheorghe — Locomotiva Craiova 
Dinamo 6 București — Locomotiva T. Severin 
Știința Craiova — Știința București
Metalul Uz. Tract. Orașul Stalin — Locomotiva București 
Flacăra Moreni — Metalul St. r. Orașul Stalin 
Progresul 
Progresul

CPCS București — Metalul București 
Sibiu stă

Etapa Vf—24 aprilie
Progresul
Locomotiva București — FI. roșie Sf. Gheorghe
Progresul Sibiu — Știința Craiova
Locomotiva Craiova — I

Metalul
Dinamo
Metalul

CPCS București — Flacăra Moreni

Locomotiva T. Severin
St. r. Orașul Stalin — Metalul București
6 București — Știința București 
Uz. Tract. Orașul’ Stalin stă.

etapa Vii—1 mai
Uz. Tract. Orașul Stalin — Locomotiva CraiovaMetalul

Locomotiva București — Știința București 
Flacăra Moreni — Dinamo 6 București
Știința Craiova — Metalul St. r. Orașul Stalln 
Metalul București — FI. roșie Sf.
Locomotiva T. Severin — Progresul 
Progresul CPCS București stă

Gheorghe 
Sibiu

ftapa VfH—S mai
Locomotiva Craiova — Flacăra Moreni g
Locomotiva T. Severin — Metalul București
Dinam© 6 București — Știința Craiova
Progresul CPCS București — Metalul Uz. Tract. Orașul Staling 
Metalul St. r. Orașul Stalin — Locomotiva București 
Știința București — Progresul Sibiu
FI. roșie Sf. Gheorghe stă g

Etapa IX—15 mai
FI. roșie Sf. Gheorghe — Locomotiva T. Severin 
Metalul București — Locomotiva Craiova 
Știința Craiova — Locomotiva București 
Flacăra Moreni — Știința București
Metalul StL r. Orașul Stalin — Metalul Uz. Tract. Orașul Stalin 
Progresul
Dinamo 6

Sibiu — Progresul CPCS București 
București stă.

Etapa X—22 mai
CPCS București
Sf. Gheorghe —

Progresul
Fi. roșie
Locomotiva București
Știința Craiova
Știința București — Metalul Uz. Tract. Orașul Stalin 
Metalul St .r. Orașul Stalin — Dinamo 6 București 
Metalul București stă.

— Locomotiva Craiova
- Progresul Sibiu 
Locomotiva T. Severin 

Flacăra Moreni

8
■
8
8
8i
II

Siapa X’—29 mai
Metalul București — Locomotiva București
Locomotiva T. Severin — Știința Craiova
Progresul CPCS București — Dinamo 6 București
Metalul Uz. Tract. Orașul Stalin — FI. roșie Sf. Gheorghe
Progresul Sibiu — Metalul St. r. Orașut Stalin 
Locomotiva Craiova — Știința București
Flacăra Moreni stă.

Etapa XII—5 iunie
Progresul CPCS București — Știința București 
FI. roșie Sf. Gheorghe — Flacăra Moreni 
Dinamo 6 București — Progresul Sibiu 
Locomotiva Craiova — Știința Craiova 
Metalul Uz. Tract. Orașul Stalin 
Locomotiva ~
Locomotiva

Metalul București 
T. Severin — Metalul St. r. Orașul Stalin 
București stă.

Etapa X'Sl—12 iunie

8
8

Locomotiva F
Flacăra Moreni _________ .. ______
Știința Craiova — Progresul CPCS București
Metalul St. r. Orașul Șțalin — FI. roșie Sf. Gheorghe 
Prozresul Sibiu — Metalul Uz. Tract. Orașul Stalin 
Metalul București — Știința București
Locomotiva Craiova stă.

București — Dinamo 6 București 
—.i — Locomotiva T. Severin 

0 nonă competitiv de fotbal: 
Campionatul republican 

pentru copii
Problema cadrelor tinere preo 

cupă îrr mod deosebit forurile con
ducătoare ale mișcării noastre 
sportive. An de an se iau măsuri 
din cede mai importante pentru re
zolvarea unei probleme care inte
resează in mare măsură dezvolta
rea sportului in țara noastră. In 
fotbal. Corni letal pentru Cultură 
Fizică și S-ort de pe lingă Con
siliul de Miniștri, prin Comisia 
centrală de fotbal, a avut o se
rie de initiative menite să asigure 
o rezolvare justă acestei proble
me. Taberele de juniori, competi
tive rezervate acestor tineri fotba
liști, jocurile internaționale etc. 
sînt reafeări concrete care au ur
mărit pregătirea și promovarea 
noilor cadre.

Acestor măsuri li se va ad’ăuga 
în cursul acestui an una nouă: 
campionatul republican pentru co
pii (în virstă de 14—16 ani), care 
este organizat de Consiliul Cen
tral al Sindicatelor prin Secția 
Cultură Fizică și Sport, în colabo
rare cu Comitetul pentru Cultură 
Fizică și Sport. Scopul acestei noi 
și interesante competiții, organi> 
zată în țara noastră, pentru prima 
dată, este de a asigura continui
tate procesului de instruire șl an
trenament printr-o activitate orga
nizată a echipelor de copii (pi
tici). Dezvoltarea viitoare a aces
tora depinde numai dte modiul cum 
sînt pregătiți la începutul activi
tății lor fotbalistice.

Campionatul republican pentru 
copii se dispută în patru faze;

1. In p-rima fază se organizează 
campionate în următoarele orașe 
grupate pe patru zone :

a) Fălticeni’, Iași, Bîrlad, Ba- 
căiu, Galați și Bră:la (zona I);

b) Pitești, Ploesti, Constanța. 
București (zona II);

c) Craiova, Timișoara. Hune
doara. București (zona III);

d) Baia Mare, Oradea, Tg. Mu
reș, Cluj, Sib'U, Orașul Stalta 
(zona IV).

In această fază, jocurile se dis
pută tur-retur, cu clasament. Da
că numărul echipelor este mare, 
atunci se alcătuiesc două serii (de 
maximum 8 echipe) cu o finală la 
data de 28 august Dacă se în
scriu echtpe puține (2—3), atunci* 
se va disputa un campionat cu 
două tururi și două retururi.^

Această fază se va desfășura 
între 1 mai și 23 august.

2. Faza interorașe (4. 11 și 18 
septembrie) se va desfășura între 
echipele cîștăgătoare ale campio
natelor orășenești în cadrul fieca
re* zone. Sistemul de disputare 
este cel elxnmatortti.

3. Faza semifinalelor (25 sep
tembrie la București), cu partici
parea echipelor cîștigătaare de 
zone (patu la număr). Sistem de 
disputare: eliminatoriu.

4. Finala campionatului, la 2 
octombrie la București.

Importanța acest® competiții 
este evidentă. Colectivele sportive 
sînt datoare s-o sprijine. înscriind 
echipe cît mai multe și mai bine 
pregătite. Iar Consiliile Sindicale 
Regionale în colaborare cu comi
tetele regionale pentru cuittură fi
zică și sport au sarcina de a tea 
— în primele două faze — țoaite 
măsurile pentru buna organizare 
și desfășurare a acestui camrto- 
nat. atit ’ de important pentru fot
balul nostru.—o—

„CUPA DE IARNĂ” 
LA TENIS DE MASĂ

In cinstea zilei de 16 Februarie, 
colectivul sportiv Voința-Lemn-Mo- 
bilă din Capitală, organizează în 
colaborare cu comisia orășenească 
de tenis de masă București, o com
petiție de tenis de masă cu handi
cap, deschisă tuturor jucătorilor și 
jucătoarelor din București. Concursul 
se va desfășura în zilele de sîm- 
bătă 29 și duminică 30 ianuarie, 
de la ora 17 și respectiv 9,30, în 
sala coilectivuluă Voința din str- 
Soarelui nr. 7.

Se va juca sistem eliminatoriu, 
într-o partidă câștigătorul fiind 
„cel mai bun din trei . seturi". 
Handicapul va fi stabil t în func
ție de categoria de clasificare . a 
fiecărui jucător, de către comisia 
orășenească de tenis de masă 
București.

Competiția este dotată cu „Cupa 
de iarnă" care va fi acordată pe 
baza unui punctaj general colec
tivului care va totaliza mai multe 
puncte. Primii clasați la băieți și 
fete vor primi diplome și plachete.

Echipa asociației Progresul a cucerit cupa 
Metalul la schi

Duminică s-a încheiat pe mun
tele Semenic primul concurs din 
cadrul Cupei R.P.R. la schi. Orga
nizat de asociația Metalul, con
cursul s-a ibucurat de un deosebit 
succes frumoasele rezultate tehni
ce, înregistrate datorîndu-se în ma
re măsură nu numai pregătirii 
schiorilor, ci mai ales organizării 
căreia îi putem acorda fără să 
exagerăm calificativul „excelent". 
In mod deosebit s-au evidențiat P. 
Focșăneanu, L. Ghedeon, I. Schus
ter. Și ca să justificăm calificativul 
pe care l-am acordat acestei com
petiții trebuie să arătăm în cîteva 
cuvinte felul în care s-au ^gospo
dărit” organizatorii: pe „panoul die 
organizare” se afișau din timp, 
înaintea fiecărei probe, ordinea de 
plecare a corrcurenților, locurile 
posturilor de prim ajutor, serviciul 
medical pentru fiecare probă, res
ponsabilii de probe, arbitrii de pîr- 
tie juriul probelor, etc. De aseme
nea, pîrtiile au fost marcate din 
timp, în așa fel incit fiecare concu
rent să le poată recunoaște, iar 
serviciul administrativ (cazare, 
masă, etc.) a fost asigurat în cele 
mai bune condiții.

Și acum, iată cîteva aspecte din 
desfășurarea probefor zilelor a Il-a 
și a IlI-a de concurs.

Slalomul special rezervat băie
ților a fost cîșligat cu ușurință de 
Ion Coliban (C.C.A.), care a înre
gistrat în cele două manșe cel mai 
bun timp. Pe locul doi s-a clasat 
un alt reprezentant al Casei Cen
trale a Armatei, M. Bîră. Iată 
rezultatele: 1. I. Coliban (C.C.A.) 
41 + 42,2 = 83,2 sec.; 2. M. Bîră 
(C.C.A.) 41,5 + 43,2 - 84,7; 3. G. 
Cristoloveanu (Dinamo) 42,9 + 
43,0 = 85,9 sec.; 4. I. Bîrsan (Di
namo) 87.1 sec.; 5. I. luga (Pro
gresul) 89,9 sec.; 6. D. Sulică (Di
namo) 91,0 sec. (Lungimea pîrtiei 
320 m., 35 porți, numărul înscriși
lor: 85, prezenți la start: 84, cla
sați: 73).

Slalomul special rezervat fetelor 
a fost foarte disputat și a revenit 
concurentei S. Zerman (FI. roșie) 
la o diferență de 7 zecimi de se
cundă de a doua clasată. Favorita 
probei, El'sabeta Suciu a căzut în 
ambele manșe și a terminat cursa 
pe locul șapte. Rezultatele înregis
trate: 1. S. Zerman (FI. roșie) 
56,2 + 53,0 = 109,2 sec.; 2. E. Trey- 
bal (Progresul) 51,7 + 58,2 = 109,9 
sec.; 3. M. Mîzgăreanu (Voința) 
55,8 + 55,8 = 111,6 sec.; 4. R. Bu
get (FI. roșie) 115,6; 5. G. Lexen 
(Progresul) 119,0 sec.; 6. E. Ma- 
glaviceanu (Voința) 134,9 (lungi
mea pîrtiei 28 m. 27 porți, înscriși: 
25, clasați: 18).

Tot în ziua doua a concursului 
s-au desfășurat și ștafeteie de 3x5 
km. fete și 4x10 km. băieți. La fete 
victoria a revenit echipei Flamura 
roșie care a înregistrat timpul de 
11120.3 sec. urmată de echipa Voin
ței cu lh22,35 sec. și Progresul

o

INFORMAȚII 
Iată cum arată un buletin cu toate pronosticurile exacte 

de la concusul Nr. 3
etapa din 23 ianuarie 1955

I. C.C.A. Buc. — Știința Cluj (hochei) anulat
II. T.S.K.M.O. — Echipa Orașului Electrostal (hochei) U.R.S.S. 1

III. Turbine Erfurt — Chemie Halle Leuna (fotbal R D.G. 1
IV. Dinamo-Bertln — Motor Zwickau (fotbal R.D.G.) 2
V. Lokomotive Leipzig — Aktiwist Brieske Senftenberg

(fotbal R.D.G.) 1
VI. Einheit Dresden — Rotation Leipzig (fotbal R.D.G.) 1

VII. Chemie Karl Marx Stadt — Fortschritt Meerane (fotbal R.D.G.) 1 
Vtir. Dinamo București — Știința I.C.F. (handbal mase, sală)

IX. Recolta M A.S. — Flacăra Ptoești (handbal mase, sală) 2
X. Știința Timișoara — Progresul Arad (handbal mase, sală) 1
XI. Flamura roșie Jimbolia — Progresul Timișoara (handbal mase, sală 1

XII. București — Orașul Stalin (handbal fem. sală) 1
A. Tg. Mureș — Timișoara (handbal fem. sală) 1

PROGRAMUL CONCURSULUI PRONOSPORT NT. 4 
etapa din 30 Ianuarie 1955

1 2
I. Met St. roșu Orașul Stalin — Voința Buc. (hochei)

II. C.C.A. — Știința Cluj (hochei)
III. Fortscritt Meerane — Dinamo Berlin (fotbal (R.D.G.)
IV. Chemie Halle Leuna — Chemie Karl Marx Stadt (fotbal R D.G.) 
V. Vorwărts Berlin — Turbine Erfurt (fotbal R.D.G.)

VI. Rotation Leipzig — Rotation Babelsberg (fotbal R.D.G.) 
VII. Einheit Dresden — Lokomotive Leipzig (fotbal R D.G)

VIII. Aktiwist Brieske — Wismut Karl Marx Stadt (fotbal R.D.G, 
IX. Empor Rostock — Motor Zwickau (fotbal R.D.G)
X. Dinamo București — C.C.A. București fhandbal mase sală)

XI. Știința I.C.F — Flacăra Ploeștt (handbal mase, sală) 
XII. Locomotiva București — Recolta M.A.S. (handbal mase sală'

MECURI DE REZERVA

A’. Timișoara — Tg. Mureș (handbal fem sală)
B. Orașul Stalin — București (handbal fem. sală)
C. Avîntul Deta — Electromotor Timișoara (handbal mase sală)
p. Constructorul Lugoj — Știința Invățâmint (handbal mase, sală)

lh24,27 sec. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipele Știința, Meta
lul și Locomotiva.

La băieți, echipa Casei Centrale 
a Armatei — după o luptă echili
brată pînă la schimbul doi — și-a 
adjudecat victoria cu destulă ușu
rință. Iată și cîteva aspecte din 
desfășurarea acestei probe: în pri
mul schimb reprezentantul asocia
ției Dinamo, Aron Olteanu, termină 
cei 10 km. cu 3 m. înaintea lui N. 
Dinu (G.C-A.); în schimbul doi. 
Marcel Stuparu (C.C.A.) ia con
ducerea după 3 km. și termină cu 
un avans, de 45 sec. față de Mușat 
(Dinamo). In schimburile 3 și 4, 
Lepădata și Drăguș (C.C.A.) mă
resc avantajul și termină cursa la 
o diferență de 3 mir». 4 sec. față 
de echipa Dinamo clasată pe locul 
doi. Iată și rezultatele înregistrate:
1. C.C.A. (N. Dinu, M. Stuparu, 
FI. Lepădata, G. Drăguș) 3h25,04;
2. Dinamo (Aron Olteanu, D. Ata
șat, G. Neguș, V. Bunea) 3h28,08;
3. Progresul 3h37,47 4. FI. roșie;
5. Metalul

In ultima zi de concurs s-au dis
putat probele de slalom uriaș bă
ieți și fete la care s-au înregistrat 
următoarele rezultate: BĂIEȚI: 1. 
G. Cristoloveanu (Dinamo) 60,6 
sec.; 2. I. Coliban (C.C.A.) 63,01 
sec.; 3. I. Bîrsan (Dinamo) 63,03 
sec.; 4. R. Scîrneci (C.C.A.) 63,05;
5. D. Sulică (Dinamo) 64.0 sec.;
6. I. Berindei (Știința) 64,05 (lun
gimea pîrtiei 1000 m„ porți; 25). 
FETE: 1. E. Suciu (Știința) 620 
sec. 2. R. Bugel (FI. roșie) 68,0 
sec.; 3. S. Zerman (FI. roșie) 69.0 
sec.; 4. E. Treyhal (Progresul) 69.6 
sec. 5. E. Maglaviceanu (Voința) 
73,1 sec.; 6. Weber (Voința) 76.0 
sec. (lungimea pîrtiei 800 metri, 
porți 20).

Foarte interesantă, prin fehU în 
care s-a desfășurat a fost lupta pe 
echipe de asociații pentru cucerirea 
trofeului pus în joc: ..Cupa Meta
lul”, După prima zi a concursului, 
în fruntea clasamentului pe echipe 
de asociații se afla FI. roșie cu 
1993,4 pot. urmată de Progresul cu 
1948,3 pet; Știința cu 1908,2 pet; 
Metalul cu 1905,2 pet și Voința cu 
1877,9 pct., etc. După a doua zi de 
concurs, lupta pentru cucerirea cu
pei s-a clarificat, rămînînd cu șan
se pentru cîștigarea primului loc 
doar trei asociații: Flamura roșie. 
Progresul și Voința. Probele din 
ultima zi au dat ciștig de cauză 
echipei asociației Progresul care, 
acumulind cel mai mare număr de 
puncte (5929,7), a cucerit și „Cupa 
Metalul”. Pe locurile următoare 
s-au clasat, în ordine, echipele 
asociațiilor Voința (5815,9 p.); FI. 
roșie (5634,2 p.); Știința (5036,5 p.); 
Metalul (4822,6 p.); C.C.A. (4405.4 
p.); Dinamo (4244,8 p.); Locomo
tiva (2432,6 p.); Avintal (2424,3 
p) și Flacăra (1791,8 ip.).
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Cafmiratul de calificare

to hot iw raiine

Gerul ți zăpada căzută în 
Ft imul timp la Sinaia au per
mis construdarilor pîrtiei de bob 
lă-și intensifice munca de pregătire 
a traseului pe care va avea loc 
tampionatul de cailificare. Astfel, 
surtem anunțați că întrecerile de 
bob din cadrul campionatului de 
calificare vor putea începe miercuri 
dimineața.

In vederea concursurilor, o mare 
parte dintre echipajele înscrise în 
eampionat au și sosit la Sinaia și 
-oberii iși desăvârșesc pregătirile. 
P ’itre cei sosiți sînt două echi- 
:.■> e de la Dinamo Ploești, cu două 
boburi de cite patru persoane, de 
: -stnicție proprie. Boburile despre 
rare vorbim au fost construite la 
Ploești de muncitorul C. Cocea. La 
coborîrile de încercare, respectivele 
boburi au dat un randament exce
lent, în prezent fiind studiate cu 
un deosebit interes de către toți 
specialiștii în construcțiile de bo
buri.

Ieri au mai sosit la Sinaia echi
pajele de bob ale Casei Centrale a 
Armatei și ale asociației Voința. 
Echipajele colectivelor Locomotiva 
București, Metalul și Progresul Si
naia au sosit la locul de concurs 
încă de acum cîteva zile și fac co- 
borîri de antrenament pe sitr. life 
Pintilie.

Organizatorii se străduiesc ca și 
în anul acesta concurenții să se 
bucure de cete mai bune condiții 
tehnice de întrecere. Astfel, ei s-au 
g'ndit să v:nă în silitorul hoheri
lor, amenajîndu-le la capătul pîr
tiei. la sosire, un atelier volant cu 
toate cele trebuitoare reparării bo
burilor.

' stăzi după-acniază va avea loc 
ședința tehnică, apoi tragerea la 
sorți în vederea stabilirii manșe
lor. precum și cîntărirea boburilor.

Snortivii drn S'naia așteaptă cu 
nerăbdare începerea concursurilor. 
Organizatorii au efectuat de-a lun
gul pîrtiei o frumoasă pavoazare 
și au instalat megafoane care în 
crrînd vor începe să informeze pu- 
bTcui spccta-'or despre performan
tele czre *■“ vor întrece.

—o—
Erată

La normele de clasificare pentru 
maeștri le fotbal, paragraful al 
treilea se va citi astfel;

„•— Să fi făcut parte din echipa 
(sau echipele) care in decurs de 
5 ani a cîștigat de două ori cam
pionatul R P.R. și odată cupa 
R.P.R. sau odată campionatul 
R.P.R. și de două ori Cupa 
R.P.R., participînd la 50 la sută 
din jocurile respective, și să ii 
jucat odată în echipa R.P.R. (A 
sau B) în jocuri inter-țări‘“.

De multă vreme turneele pe care 
ie fac în Europa echipele ameri
cane de hochei pe gheață se bu
cură de o tradiție lpsită de glo
rie. De fiecare dată, comportarea 
hocheiștilor de peste ocean stîrneș- 
te valuri de proteste din partea 
spectatorilor, iar organizator i sînt 
nevoiți sub presiunea opiniei publi
ce, să desfacă în grabă contractele 
perfectate. Ultimele scandaluri din 
lumea hocheiului au avut loc cu 
ocazia Jocurilor Olimpice de iarnă 
de la Oslo. Echipa S.U.A. parti
cipantă la acest turneu - s-a com
portat intr-un mod inadmisibil, iar 
după aceea meciurile „de demon
strație1 susținute de americani în 
Suedia și Elveția s-au încheiat 
cu scandaluri publice. Mai mult 
chiar, în Elveția, hocheiștii ameri
cani au fost invitați să părăsească 
țara în termen d€ 24 ore.

Se părea, la un moment dat, că 
asemenea situații nu se pot ivi in
tre echipele europene, care au dat 
dovadă totdeauna de sportivitate și 
au iucat în limitele permise de re
gulament.

Dar iată că, recent, spectatorii 
vienezi prezenți la meciul revanșă 
de hochei pe gheață desfășurat în
tre echipele reprezentative ale Aus
triei și Italiei au fost martorii 
unor scene penibile și care, în med 
normal, se pot petrece cal mult 
Ia un meci de catch, lată cum s-au 

i desfășurat faptele.
Jocul a fost dominat de la în- 

| cerut de jucătorii austrieci, care 
j deschid se rul încă din primele mi- 
| nute. Epatarea se produce cutând, 
♦ apoi austriecii, printr-o serie da a- 
| tacuri rapide, preiau conducerea și

în secția de
In calitate de antrenor la Loco

motiva Grivița Roșie, alături die 
antrenorul Gh. Pircălăbescu, am 
fost preocupat continuu de ridica
rea calității rugbiului practicat în 
secția noastră.

In acest scop, s-a impus de la 
început o colaborare susținută, 
iar problema cea mai importantă 
care ni s-a prezentat a fost aceea 
a urrei metode unitare de instruire 
și antrenament.

Principiile de bază care ne-au 
fost îndreptar în muncă sînt cu
prinse în următoarele puncte:

a) Pregătirea fizică generală
b) Perfecționarea continuă a teh

nicii individuale.
c) Practicarea „jocului la mînă“
d) Aplicarea continuă a rcplia- 

jului, ca armă de atac și apărare 
specifică rugbiului.

e) Aplicarea de scheme tactice 
variate cu participarea efectivă a 
celor două compartimente : „gră
mada" și „trei sferturile".

f) Dezvoltarea neîncetată a cali
tăților morale și de voință.

g) Omogenizarea lotului gene
ral <fe jucători (pitici, juniori, re
zerve, seniori), în cadrul fiecărei 
echipe de la fiecare categorie și 
în sensul general, pe întreaga sec
ție.

h) Imprimarea unei discipline li
ber consimțite.

Realizarea acestor principii și 
punerea lor în practică au avut 
drept scop final încadrarea jucăto
rilor noștri într-un sistem unic de 
joc și crearea unui stil de joc. pro
priu.

Pentru atingerea acestor obiec
tive a fost nevoie de un îndelun
gat proces de instruire și antrena
ment, planificat pe un interval de 
timp mai mare.

Astfel, a fost necesară întocmi
rea unui plan general de activita
te, avindu-se în vedere categorice 
după limitele de vîrstă. Prin a- 
cest plan general s-a urmărit cre
șterea treptată a cadrelor tinere 
de la o vîrstă fragedă și trecerea 
lor prin etape succesive de pregă
tire in drum spre consacrare.

Mobilizarea unui număr mare de 
copii in vîrstă de Î2-16 ani și înfiin
țarea unor echipe ae pitici a repre
zentat prima etapă, în cursul căreia 
s-a căutat să se creeze deprinderi și 
reflexe specifice rugbiului Din echi
pele de pitici am selecționat — și 
vom selecționa —• cele rrai dotate 
elemente, alcătuind o singură echi
pă de juniori în vîrstă de 16—18 

chiar își măresc avantajul. Sim
țind că... le alunecă terenul de 
sub picioare, italienii, contrar com
portării sportive arătate în alți ani, 
au început să se dedea la brutali
tăți, lovindu-și chiar direct adver
sarii. In repriza a IlI-a, jucătorul 
austriac Hafner, primind o puter
nică lovitură de crosă în cap, a 
căzut în nesimțire pe gheață. La 
protestele vehemente ale publicului, 
jucătorii italieni nu s-au sfiit să-i 
lovească și pe spectatori cu crosele. 
A fost nevoie de intervenția poli
ției pent:u a potoli scandalul.

Abia după meci misterul com
portării, de-,a dreptul rușinoase, 
a reprezentativei italiene a putut fi 
lămurit. „Squadra azzura” era for
mată din jucători canadieni (de 
origine italiană) proaspăt veniți de 
peste ocean. După cum se vede, 
ei au adus de acolo și obiceiurile 
caracteristice sportului american. 
Va părea comică situația în care 
„italienii” Tucci, Crotti și alții vor
beau cu coechipierii lor... prin in
termediul translatorilor. Victoria in 
întâlnirea... de catch Ie-a revenit 
„italienilor" canadieni. In schimb, 
meciul de hochei s-a terminat cu 
v'ictoria jucătorilor austrieci, cu 
scorul de 5—4.

AFACEREA A FOST 
MUȘAMALIZATA

,,De aproape 30 de ani, de prin 
•preajma anului 1920, de cînd gang

Coltul antrenorului
Pregit’rea și ridicarea tinerelor cadre

FOTBALUL PESTE HOTARE]

rugbi a Locomotivei
ani, cu cunoștințe avansate în 
practicarea jocului la mină.

După depășirea vîrstei de junio
rat, tînărul trecut în echipa de re- 

r zefve trebuie să se încadreze în 
concepția de joc a primei echipe. 
De îndată ce se constată că un tî- 
năr trecut prin toată filiera pînă 
în echipa de rezerve și-a însușit 
la perfecție tot bagajul de cuno
ștințe necesare, el poate fi folo
sit cu toată încrederea — în pos
tul lui — în echipa primă, înca- 
drîndu-se cu cea mai mare ușu
rință în jocul colec-tiv.

In afară de acest plan general 
despre care am vorbit și care se 
caracterizează printr-o serioasă 
muncă de pregătire și selecționare 
a tinerelor cadre, a mai fost în
tocmit un plan de perspectivă, pe 
trei ani, pentru echipa din cam
pionatul republican Prin acest 
plan s-a urmărit ridicarea neînce
tată a măiestriei sportive și impri
marea unui stil de joc eficace și 
spectaculos.

Obiectivele acestui plan sînt ur
mătoarele :

1. In primul an se revine cu 
insistență asupra perfecționării 
tehnicii individuale și se pune ac
centul pe realizarea necondiționa
tă a .jocului la mînă“, indiferent 
de rezultatele obținute în campio- 
rrat.

2. In cel de al doilea an — co
rectarea jocului prea st-atâc și la
teral, insistindu-se asupra jocului 
în adâncime, precum și asupra a- 
plicării perfecte a repliajului.

3. In al treilea an se t:nde la 
practicarea unui joc cit mai va
riat, bazat pe o tehn’că indivi
duală și colectivă avansată și ob
ținerea de rezultate în meciuri 
prin prestarea unui joc spectacu
los; cu alte cuvinte, obținerea 
unui randament maxim sub dublu 
aspect: al eficacității și al spec
taculozității.

Greutățile întîmpinate la pune
rea în practică a celor două pla
nuri au fost mari. In cadrul pla
nului de perspectivă privind echi
pa primă, activitatea noastră s-a 
izbit de neînțelegerea multora din
tre jucători și chiar conducători, 
precum și de îndărătr/cia unor ju

cători vîrstnici, refractari unor 
schimbări în concepția de joc.

In ceea ce privește realizarea 
planului general al secției, greu
tățile au fost și mai numeroase. 
Problema materialului sportiv și 
aceea a unui stadion propriu au

sterii au devenit mari oameni de 
afaceri și au Început a-și învesti 
capitalurile în felurite combinații, 
printre care fi cele din sport, bo
tul din Statele Unite se află in 

mare măsură în miir.ile oamenilor 
din lumea crimei".

Această mărturisire, surprinzător 
de sinceră, a fost făcută nu de 
mult de revista americană „News 
Week”. Ea demonstrează că în mo
mentul de față boxul american con
temporan, ca și multe alte sporturi, 
a devenit pe de o parte o simplă 
afacere, iar pe de altă parte, tâm
pul de acțiune pentru inulți „milio
nari dubioși", șefi ai bandelor și 
„sindicatelor” de gangsteri.

Astfel, a făcut vîlvă scandalul 
petrecut la Fi’adc-lfia în legătură 
cu întâlnirea pentru campionatul 
S.U.A. la categoria mijlocie între 
campionul țar i Kid Gavilan și ad
versarul său Johny Sexton. In scan
dal au fost amestecate o serie de 
importante întreprinderi financiare 
capitaliste, printre care și așa- 
zisa asociație internațională a ma
nagerilor, care reunește pe aface
riștii ce organ zează întî'.nirile de 
box. După cum s-a văzut, în lupta 
sa cu concurența, această asociație 
nit se dă în lături de la acte de. 
diversiune. Ea a impus contribuții 
băniți tuturor boxerilor și antre
norilor, tuturor micilor organiza
tori de gale. La acest tribut nelegal

Grivița Roșie
fost cele mai grele, dar au fost 
rezoilvate pînă la urmă cu spriji

nul comitetului de întreprindere 
al colectivului sportiv și al birou
lui secției.

Sub raportul pregătirii tehnice, 
omogenizarea colectivului de pi- 
tfei, juniori și rezerve a avut de 
suferit din cauza faptului că nu 
coincideau orele de producție sau 
de șccaiă ale jucătorilor, fiind ne
cesare antrenamente paralele, di
mineața și după-amiaza. Instrui
rea începătorilor a constituit, de 
asemenea, o problemă importantă, 
fiind necesară alcătuirea unor 
conspecte de lecții cît mai variate, 
pe măsura posibilităților și par
ticularităților jucătorilor. In acea
stă privință s-a pus accent pe sti
mularea spiritului de organizare 
și autocontrol.

Interesindu-ne îndeaproape de 
toți jucătorii, am căutat pe cît po
sibil să-i vizităm la locul de pro
ducție sau la școală, cercetînd si
tuația fiecăruia și stimulîndu-î în 
muncă.

In privința rezultatelor obținute 
pe terenul sportiv, trebuie să men
ționăm că echipele colectivului 
nostru au cîștigat campionatul la 
categoriale juniori și rezerve pen
tru a treia oară consecutiv. Majo
ritatea jucătorilor din echipa de 
rezerve au fost folosiți cu succes 
in cadrul primei echipe, iar unii 
dintre ei (V. Nadolenko și N. Te- 
nescu) au devenit titulari. De a- 
semenea, jucători ca Tănase Nas- 
ta, Constantin Ani, G. Georgescu 
și N. Iamcu au fost folosiți cîteva 
reprize în campionatul republican, 
cu scopul de a-i stimula în pregă
tire. Cu prilejul jocului echipei 
noastre prime cu Știința, la Petro
șani, a fost deplasat un lot com
pus din opt titulari și șapte jucă
tori tineri.

Nu putem trece cu vederea suc
cesele obținute dc unii jucători ti
neri, crescuți în cadrul colectivului 
nostru, ca V. Mladin și V. Mora- 
ru, care au fost selecționați în lo
tul R.P.R.

Sint convins că urmînd această 
linie, secția de rugbi a colectivu
lui Locomotiva Grivița Roșie va 
obține din ce în ce mai multe suc
cese în domeniul ridicării de noi 
cadre tinere și bine pregătite, în 
întâlnirile cu caracter republican, 
cît și in compania echipelor die 
peste hotare.

TUDOR GEORGESCU 
antrenor

au fost supuși nu numai partici
pant directi la galele de box, ci 
chiar și cei care organizau trans
misia meciurilor prin televiziune 
Organizat a uzează de tot arsena

lul gangsterilor moderni: amenin
țări, șantaj, represalii.

Un caz caracteristic s-a petrecut 
cu im mărunt întreprinzător, R. 
Arsei, care organiza la Boston, în 
fiecare sîmbătă, transmisiuni da 

televiziune la galele de box. Afa
cerea nu era prea mare ți nici nu 
aducea venituri de invidiat. Totuși, 
peste cîteva zile, Arsei a primit o 
scrisoare anonimă prin care i se 
cerea să depună la o anumită adre
să 500 dolari pentru fiecare trans
misiune. La început el n-a dat curs 
cererii. Intr-o zi. Arad a fost găsit 
pe stradă in stare de inconștiență. 
De atunci, el depune săptăminal 
suma cerută. Un nou refuz ar pu
tea să-l coste viața.

Asemenea afaceri sînt frecvente 
pentru organizație. Ea are în ser
viciul său bande de gangsteri și hu- ; 
'ligani. dar și juriști influenți. Con
ducătorul general al organizației 
este unul din „regii” lumii penale 
din S.U.A., cunoscutul gangster 
Frank Karbo. Nu de mult el a fost 

acuzat de asasinarea unuia din sub
ordonații săi, Abe Rils, care hotă- 
rise să apară ca martor într-un 
proces împotriva lui Karbo. Pro
cesul nu a avut insă loc, pentru că 
înainte cu cîteva ore, Rils a fost 
aruncat de ,,persoane necunoscute” 
pe geamul hotelului în care se 
afla, găslndu-și moartea pe calda- 
rîm. In lipsa martorului principal, 
procesul a fost casat, iar afacerea 
mușamalizată.

SCORURI MARI IN 1!
CAMPIONATUL R.D. GERMAN^

In etapa de duminică a câmpia^ 
natului de fotbal al R.D. Germane 
au fost programate 5 întâlniri. După 
cum ni s-a transmis din Berlin, 
meciurile s-au desfășurat pe un 
timp frumos, iar nivelul lor teh
nic a dovedit că jucătorii au o 
bună pregătire. Caracteristica e- 
tapei au fost scorurile mari cu 
care s-au terminat unele partide. 
Turbine Erfurt, fruntașa clasa
mentului, a învins detașat cu 3-0 
pe Chemie Halle Leuna, în schimb 
cealaltă pretendentă la titlu, Di
namo Berlin, a lost surprinzător 
învinsă pe teren propriu, cu 5-1, 
de către Motor Zwickau, care în 
ultimele meciuri a arătat o puter
nică revenire. Lokomotive Leipzig 
a învins detașat pe Aktiwist 
Brieske Senftenberg (4-1), iar Ein- 
heit Dresda a realizat scorul cel 
mai mare al campionatului, îr.vin- 
gînd cu 8-1 echipa tipografilor din 
Leipzig, Rotation. Echiipa Chemie 
Karl Marx Stadt a învins, după 
o luptă strînsă, pe Fortschritt 
Meerane cu 2-1.

înaintea etapei de duminică, 
care programează meciuri foarte 
echilibrate (ca de pildă, Rotation 
Leipzig — Rotation Babelsberg, 
Vorwârts — Turbine Erfurt, Fort- 
sehritt Meerane — Dinamo Ber
lin. Empor Rostock — Motor 

Zwickau) clasamentul se prezintă 
astfel :

Turb. Erfurt 
Din. Berlin 
Lok. Leipzig 
Wismut K. M.

Stadt
Akt. Brieske 
Mot. Zwickau 
Einh. Dresda 
Vorw. Berlin 
Chem. Halle 
Rotat. Leipzig 
Chem. K. M. S 
Rotat. Babelsb. 
Emp. Rostock 
Fortschr. Meer

16 8 5 3 32:15 21
15 9 1 5 31:22 19
15 3 3 4 22:15 19

15 7 4 4 33:28 18
16 7 3 6 36:27 17
15 8 0 7 29:24 16
18 7 2 7 40:38 16
14 5 5 4 21:22 15
16 6 2 8 20:25 14
14 4 5 5 23:30 13
15 f 5 6 21:29 13
15 5 2 8 16:22 12
15 5 2 8 13:21 12
15 3 1 11 30:33 7

FOTBALIȘTII BULGARI 
ÎNVINGĂTORI ÎN LIBAN

SOFIA 24 (prin te’efon). — 
După terminarea turneului în Egipt 
delegația sportivă a fctbaliștilor 
bulgari a plecat în Liban unde a 
susfinut două întâlniri. Vineri 21 
ianuarie s-a ’ desfășurat la Beirut 
primul meci între selecționatele ora
șelor Beirut și Sofia. Victoria a 
revenit fotbaliștilor bulgari cu sco
rul de 6-0 (3 0).

Duminică. Ia Beirut, s-au întîln t 
reprezentativele de fotbal ale R.P. 
Bulgaria și Libanului. Victoria a 
revenit tot fotbaliștâlor bulgari cu 
scorul 3-2 (3-1)
CUM SE FAC TRANSFERĂRILE 
FOI BAL1ȘTILOR IN R.P, UNGARĂ

Titkos Pal, secretarul direcției de 
fotbal a C.C.F.S. din R.P. Ungară, 
a făcut recent o declarație în care 
a anunțat felul în care se pot face 
transferările fotbaliștilor în anul 
1055. Titkos Pal a declarat printre 
altele: „Anul acesta nu se vor 
face transferări de jucători decît 
in cazuri excepționale Vor putea fi 
transferați numai acei jucători care 
au fost componenți ai lotului re
prezentativ și ale căror grupări au 
retrogradat într-o categorie infe
rioară. Este cazul jucătorului Ko- 
tăsz, de pildă, de la Sztalinvarosi 
Vasas, echipă care a retrogradat în 
categoria B, jucătorul de mai sus 
putând fi transferat la o echipă de 
categoria A. Se vor mai putea 
transfera la echipe de cat. A a- 
cei jucători tineri care dovedesc un 
real talent și ale căror echipe sînt 
în categorii inferioare. In rest, nu 
se admit nici un fe! de transferări".
ECHIPA PARTIZAN BELGRAD

VA JUCA LA MILANO
Echipa iugoslavă de fotbal Par

tizan Belgrad, care a obținut în 
ultima vreme o serie 'le succese 
în țările Europei occidentale, va 
juca la 30 ianuarie a Milano cu 
echipa F.C. Milan, fruntașă în 
campionatul italian de fotbal. E- 
chipa italiană, care numără o se
rie de jucători cunoscutâ printre 

care Schiaîfino, Nordhal, Frigna- 
ni și alții, nu este în cea mai bună 
formă. In etapa de duminică ea 
a terminat la egalitate (0—0) cu 
codașa clasamentului, echipa Spăl. 
De altfel, fotbaliștii italieni trec 
printr-o acută criză de formă. Săp- 
tămîna trecută echipa de tineret a 
Italiei a fost învinsă la Londra cu 
5—1 de echipa de tineret a An
gliei.
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Campionatul republican 
>de hochei

'Prima etapă a turului campiona
tului republican de hochei pe ghea
ță, care trebuia să se desfășoare 
luni, a fost amînată deoarece stra
tul prea subțire de gheață, nu a 
permis disputarea jocurilor. în a- 
ceastă situație, comisia de organi
zare a hotărît ca prima etapă^ să 
se desfășoare marți (n.r. astăzi) 
de la 8 dimineața, după vechiul 
program. Dacă nici de această 
dată condițiunile nu vor permite 
desfășurarea partidelor, turul cam
pionatului va avea loc la Miercurea 
Ciuc, cu începere de Miercuri.

—o— 
In meci amical

Avintul Miercurea CHic — C-C.A 
7-6 (3-2, 4-2, 0-2) la hochei

MIERCUREA CIUC 24 (prin te
lefon). — Sîmbătă seara s-a des
fășurat meciul amical dintre echi
pele fruntașe la hochei, Avîntul 
Miercurea Ciuc și C.C.A. Timpul 
favorabil (—10 grade) și gheața 
foarte burră, au contribuit la reali
zarea unei întHniri de un bun ni
vel. Meciul a revenit localnicilor, 
care și-au creat un avantaj sufi
cient încă din primele două re
prize, prin golurile înscrise de Fo- 
dor, Incze III (2), Ferencz (2), 
Szabo și Incze II. Militarii au 
marcat cîte două puncte în fiecare 
repriză prin: Peter, Flamaropol,
Ganga, Zografi și Lorincz 12). 
Echipele au aliniat următoarele for
mații :

AVINTUL': Biro, Sprencz, Spie- 
rer, Incze I, Incze II, Incze III. 
Hanka, Covacs,»Fodor, Szabo, To- 
gănel, Torok, Ferencz.

C.C.A. : Dron, Csaka. Măzgărea- 
nu, Raduc. Dlugosch, Peter, Nagy, 
Zt^țafi, « Lorincz. Flamaropol,

Bela Sebok 
l-~> corespondent

★
r$6'. MUREȘ (Prin telefon).— 
Ca o ultimă verificare înaintea 
campionatului republican, Dinamo 
Tg. Mureș a întîlnit în meci ami
cal echipa combinată a Progresu
lui din Miercurea Ciuc și Gheor- 
ghieni. Victoria a revenit în mod 
clar echipei dinamoviștilor din 
Tg Mureș, care au învins cu 7-0 
(2-0; 0-0; 5-0).

Marin Dumitru 
corespondent

Pe măsură ce turul ciclist al 
Egiptului se apropie de sfirșit, 
lupta sportivă devine din ce în ce 
mai înverșunată și plină de sur
prize. Acum, către sfîrșitul probei, 
fruntașii clasamentului încearcă să 
dea lovitura decisivă pentru pri
mul loc în clasamentul general.

In ultimele etape, cicliștii ro- 
mîni, într-o frumoasă revenire, s-au 
clasat pe locuri fruntașe, reușind 
să-și îmbunătățească situația în 
clasamentul individual și iotodată 
să urce echipa noastră pe locul IV 
în clasamentul pe echipe.

Că luipta sportivă este împinsă 
pină la maximum o dovedesc și 
mediile orare realizate în etapele 
a 9-a. a 10-a și a 11-a: 41,040 km., 
39,120 km. și 42,840 km., cifre care 
pot sta cu cinste alături de cele 
mai ridicate medii orare din marile 
curse internaționale. Și, în tot acest 
iureș, desfășurat timp de trei zile 
pe șoselele din nondul Egiptului, 
cicliștii noștri au avut o comporta
re din cele mai frumoase. Astfel, 
în etapa a IX-a, C. Dumitrescu, C. 
Șandru și G. Moceanu au sosit în 
plutonul fruntaș, la 35 de secunde 
de cîștigătorul etapei, englezul Bri
tain. In etapa a X-a C. Șandru a 
sosit pe locul 2, la numai cîteva 
secunde de cîștigătorul etapei fran
cezul Bertolotti, iar G. Dumitrescu 
a ocupat locul 5. In etapa a Xl-a, 
locuri de frunte, la mai puțin de 
un minut față de cîștigătorul etapei 
(francezul Joubert) au ocupat ci
cliștii romini Sandru și Ștefu.

In etapa a X-a, cicliștii bulgari 
Koțev (purtătorul tricoului galben) 
și Dimov (aflat pe locul IV) au 
pierdut, respectiv, 13 și 16 minute, 
fapt în urma căruia danezul An
dersen a luat conducerea în clasa
mentul general, urmat la două mi
nute și 18 secunde de libianul Sin- 
ghalta, a cărui comportare consti
tuie revelația turului. Printre sur
prizele ultimelor etape se numără 
ș: abandonul echipei Belgiei, una 
dintre favoritele competiției.

Angelica Rozeanu si Tiberîu Harasztosi învingători 
la Anvers

ANVERS (prin telefon). Sîm- 
băită și duminică a avut loc la 
Anvers o mare serbare sportivă în 
cadrul căreia s-au desfășurat și în
treceri de tenis de masă. La aceste 
întreceri a luat parte și delegația 
sportivilor romîru formată din 
maestra emerită a spo'tului și cam
pioană mondială Angel ca Rozeanu, 
Șari Szasz, Ella Zeller, Matei Gan- 
tner, Toma Reiter, Tiberîu Harasz
tosi și Paul Pesch. Alături de re
prezentanții noștri au participat și 
cei mai buni jucători francezi și 
belgieni în frunte cu Rer»€ Root- 
hoft, și campionul Olandei Cor du 
Buy.

Reprezentanții noștri au obținut 
un frumos succes cîștigînd ambele 
probe la care au participat Astfel, 
Angelica Rozeanu a cucerit primul 
iloc la proba de simplu femei, iar 
Tiberiu Harasztosi același loc la

BORIS SILKOV CAMPION 
ABSOLUT DE PATINAJ AL U. R S. S.

ALMA-ATA (Agerpres). — 
TASS transmite:
Pe patinoarul de mare altitudine 
din apropierea orașului Alma-Ata 
continuă desfășurarea întrecerilor 
din cadrul campionatelor unionale 
de patinaj viteză.

După cum s-a anunțat, proba de 
500 m. a fost cîștigată de Iurii 
Sergheev care, realizînd timpul de 
40”8/10, a stabilit un nou record 
mondial. Cursa desfășurată pe dis
tanța de 5.000 m. a revenit cam
pionului mondial Boris Silkov cu 
rezultatul de 8’55”5/10.

Cel mai bun rezultat în proba de 
1.500 m. fost obținut de Borts 
Silkov. El a acoperit distanța în 
timpul de 2T0”4/10. Aceasta este 
a doua medalie de aur cucerită de 
Silkov în cadrul actualelor cam
pionate unionale. Pa locul doi s-a

Fotbaliștii sovietici în India
DELHI (Agerpres). — TASS 

transmite:
La invitația Federației de fot

bal a Indiei, la 21 Ianuarie a so
sit la Calcutta o selecționată so
vietică de fotbal care va susține 
mai multe întîlniri cu fotbaliștii 
indieni. La sosire, conducătorul 
delegației sportivilor sovietici,

Turul ciclist al Egiptului
Cairo 22 (Agenpres). — Vineri 

s-a disputat cea de a IX-a etapă, 
Port-Said-Ismailia, 78 km. Victoria 
a revenit englezului Britain, care 
a întrecut la sprint pe ciclistul 
francez Vermeulin, realizînd timpul 
de lh54:39. La 35 de secunde a so
sit un pluton numeros în care se 
aflau și cicliștii romini C. Dumi
trescu, C. Șandru și G. Moiceami.

Clasamentul general după nouă 
etape: 1. Koțev (R.P.B.) 31h22:54;
2. Andersen (Danemarca) 31h26:42;
3. Rasmussen (Dan.) 31h26:52; 4. 
Dimov (R.P.B.) 31h27:33; 5. Hoare 
(Anglia) 31h:29:52. C. Dumitrescu 
ocupă locul 9, C. Șandru 17, G. 
Moiceanu 27 și Ștefu 37.

Pe echipe continuă să conducă 
R. P. Bulgaria A, urmată de Dane
marca, Anglia, R.P.R., Libia etc. 
Echipa Belgiei rămînînd în doi 
alergători, nu mai contează în cla
samentul pe țări.

Cairo 23 (Agenpres). — Etapa 
a X-a s-a desfășurat pe distanța 
Ismailia-Tanta, 141 km. Clasamen
tul etapei: 1. Bertolotti (Franța)
3h36:23; 2. C. Șandru (R.P.R.)
3h36:35; 3. Pefrovici (Jugoslavia) 
3h36:50; 4. Joubert (Franța) 3h37:03; 
5. C. Dumitrescu (R.P.R.) același 
timp. In clasamentul pe echipe pri
mele patru locuri au rămas ne
schimbate.

Cairo 24 (Agerpres). — Dumi
nică s-a desfășurat etapa a Xl-a: 
Tanta-Mansurah (55 km), în care 
au luat plecarea 51 alergători din 
cei 73 prezenți la Luxor în prima 
etapă. Echipele Belgiei, Greciei și 
Siriei au abandonat în bloc, iar 
echipa Franței, rămasă în doi oa
meni, nu mai contează în clasa
ment ca și echipele Turciei, Libiei 
și Libanului B. Etapa — prevăzută 
inițial să se dispute cu plecări se
parate pe echipe — s-a alergat, 
din această cauză, cu plecarea în 
bloc. Distanța scurtă a prilejuit 
o medie orară de peste 42 km. Nu
meroși cicliști, dintre care și C. 
Dumitrescu, au suferit defecțiuni 
materiale. C. Dumitrescu, cu toate 

proba de simplu bărbați.
Iată rezultatele mai importante 

înregistrate cu acest prilej:
Simplu bărbați: sferturi de fina

lă : Sala (Franța) — Gantner 
(R.P.R.) 3—1, Harasztosi (R.P.R.) 
— Amouretti (Franța) 3—1, Lan
skoy (Franța) — Reiter (R.P.R.) 
3—1, Pesch (R.P.R.) — Delabanre 
(Belgia) 3—1; semifinale: Ha
rasztosi (R.P.R.) — Sala (Franța) 
3—0, Pesch (R.P.R.) — Lanskoy 
(Franța) 3—1 ; finala : Harasztosi 
(RP.R.) — Pesch (R P R.) 3—1.

Simplu femei: Șari Szasz 
(R.P.R.) — Claude Rotigagnou
(Franța)’ 3—1 ; semifinale : Ella 
Zeller (R.P.R.) - Cristiane Watel 
■(Franța) 3—0. Angelica Rozeanu 
(R.P.R.) — Șari Szasz (R.P.R.) 
3—0 : finală : Angelica Rozeanu 
(R.P.R.) — Ella Zeller (R.P.R.) 
3—1.

clasat Iurii Mihailov cu 2’U”4/10.
Rezultate excelente au obținut în 

această probă sportivii din țările 
străine care au fost invitați să 
participe Ia concurs. Patinatorul 
romîn Titus Sarea a dobortt ve
chiul record al R.P.R., parcurgînd 
distanța în timpul de 2’20"3/10. 
Noi recorduri au stabilit Vladimir 
Kolar (R. Cehoslovacă)—2’13”9/10, 
Helmut Kunerts (R.D. Germană) 
cu rezultatul de 2’20”5/10 și An
toni Skrzipnik (R.P. Polonă) cu 
timpul de 2’20”8/10.

In proba d!e 10.000 m. startul a 
fost luat de 12 patinatori. Victo
ria a revenit lui Barils Silkov în 
timpul de 16’50”2/10. Totalizînd 
185,326 puncte, Boris Silkov a cu
cerit titlul de campion absolut al 
Un’unii Sovietice pe anul 1955.

Moșkarkim a transmis invitația 
Comitetului unional pentru cul
tură fizică și sport ca o echipă 
indiană de fotbal să viziteze Uniu
nea Sovietică în vara anului 1955- 
Această invitație a fost acceptată 
de președintele Federației indiene 
de fotbal, Guha.

acestea, nu a pierdut decît un mi
nut, menținîndu-se astfel pe locul
8. pe care trecuse după etapa a
X-a. Clasamentul etapei: 1. Joubert 
(Franța) ihl7:35; 2-8. Andersen
Rasmussen, Ravn, Kolev, Hristov, 
Dimov, Boyd; 9. Șandru (R.P.R.) 
Ihl8:16 și Ștefu (R.P.R.) același 
timp.

Clasamentul general individual: 
1. Andersen (Dan.) 36h25:29; 2-
Singhaltg (Libia) 36h27:47; 3 Ko
țev (R.P.B.) 36h28:44; 4. Kolev 
(R.P.B.) 36h32:27; 5. Rasmussen
(Dan.) 36h32:42; 6. Dimov (R.P.B.) 
36h36:53; 7. Hoare (Anglia)
36h:37,43; 8. Dumitrescu (R.P.R.) 
36h41:25; 9. Petrovici (Jugoslavia) 
36h42:34; 10. Ravn (Dan.) 36h44:57. 
C. Șandru a urcat pe locul 13, cu 
timpul de 36h56:51. G. Moiceanu 
se află pe locul 26 iar Ștefu pe lo
cul 27.

Clasamentul pe echipe: 1. R. P. 
Bulgaria A !09h39:03; 2. Dane
marca 109h43:08; 3 Anglia
110h55:15; 4. R.P.R. Ulhl3:22; 5. 
Libia lllh25:55; 6 R. P. Bulga
ria B 112h 00:07; 7. Egipt A 112h 
16:32; 8. Jugoslavia A 112h27:49;

9. Jugoslavia B 112h45:23; 10. Li
ban A I16h04:25; 11. Egipt B
118h09:57.

Etapa a 12-a desfășurată pe 
distanța Mansurah - Alexandria 
(185 km.) a fost cîștigată la sprin
tul final de francezul Joubert, ur
mat de Dalgard (Danemarca) și 
Rafikiu (Liban). In clasaimentiil 
general individual continuă să 
conducă Andersen (Danemarca),iar 
în cel pe echipe R.P. Bulgaria A, 
urmată de Danemarca.

In clasamentul general, C. Du
mitrescu se află tot pe locul 8 
(cu timpul de 42 hl2’32”) dar și-a 
îmbunătățit situația față de cel <fe 
al 7-lea, Hoare (Anglia) 42 h 12’09” 
și Dimov, (R.P. Bulgaria) clasat 
al 6-lea cu timpul de 42 h 11’13”.

★
Astăzi, zi de repaus la Alexan

dria, iar mîine ultima etapă: Ale
xandria-Cairo (200 km.).

Consfătuire... tehnică!
Deschizlnd plicul trimis de 

colectivul sportiv Progresul din 
Alba lulia, motocicliștii din co
lective' e sportive Progresul și 
Voința-Cluj au dat cu ochii de 
două hîrtii. Una mai mare ?i 
una mai mică. Pe una, pe cea 
mică, scria așa: „Vă trimitem 
anexat regulamentul asupra des
fășurării consfătuirii motocicliș- 
tilor din R.P.R., care va avea 
loc la Alba lulia".

Puțin cam mirați de acest gen 
de consfătuire cu... regulament, 
motocicliștii au deschis și hîr- 
tia cea mare și au început să 
citească „regulamentul''.

Era un... regulament veritabil, 
întocmit pe capitole, aliniate, 
articole și suv-puncte. Dar... sd 
'uați și Dv. cunoștință de el: 

CAP. I
ART. I. — Colectivul sportiv 

Progresul-Alba lulia, secția 
auto-moto, organizează în ziua 
de 22 ianuarie, ora 19, o cons
fătuire a motocicliștilor din o- 
rașele mai jos arătate.

ART. 2. — Scopul acestei
consfătuiri este de a studia or
ganizarea competițiilor motoci- 
cliste amicale din anul 1955, 
schimb de experiență și strîn- 
gerea relațiilor de prietenie din
tre motocicliști.

ART. 3. — Sînt invitate ora
șele : Reșița, Timișoara, Arad, 
Craiova, Deva, Sibiu, Orașul 

Stalin, Mediaș, Tîrgu-Mureș, 
Cluj, Oradea, Turda, Petroșani, 
Hunedoara și Sebeș.

ART. 4. — Consfătuirea va fi 
urmată de o serată dansantă 
la care sînt invitați motocicliștii 
participanți la consfătuire, îm
preună cu soțiile.

ART. 5. — Serata va începe 
la ora 20.30, accesul în sală 
fiind permis numai cu invitații 
speciale, invitații care vor fi 
distribuite numai motocicliștilor 
participanți și însoțitorilor lor.

ART. 6- — Serata este organi
zată special pentru participanți 
îa consfătuire și în decursul ei 
va avea loc un scurt program 
artistic executat de secția auto- 
moto a colectivului sportiv Pro- 
gresiul-Alba lulia. Tot în timpul 
seratei vor avea loc diferBe 

Mirorize și focuri de artificii
CAP. II

ART. 7. — Colectivul sportiv 
Progrest/I-Alba lulia asigură 
cazarea la hotelul 30 Decembrie.

ART, 8. — Colectivele invi
tate sînt rugate a-și anunța par
ticiparea nominal, telefonic sau 
telegrafic, pînă în ziua de 17 ia
nuarie, ținînd seama că secția 
noastră se ghidează în organi
zarea seratei după înscrierile 
primite, ca după aceste înscrie
ri să pregătească și să trimită 
invitațiile care sînt nominale și 
costă 18 le<

CAP. III
ART. 9. — De organizarea 

consfătuirii răspunde secția de

La Moscova
0 MARE COMPETIȚIE INTERNAȚIONALĂ 

REZERVATĂ SCHIORILOR FONDIȘTI
MOSCOVA 24 (prin telefon). — 

La stațiunea de iarnă Podirevskovo 
situată la 30 de kilometri de_ oraș 
va începe miercuri o mare între
cere international de schi la care 
iau parte schiori fondiști din 
Uniunea Sovietică, Republica Ce
hoslovacă, Republica Populară Ro- 
mînă, Suedia, Republica Populară 
Polonă. Republica Populară Bulga
ria și Norvegia. Majoritatea schio
rilor care iau parte la această în
trecere au făcut pregătiri speciale 
chiar pe pîrtiile pe care se vor în-' 
trece. De cîteva zile au sosit la 
Moscova și schiorii suedezi și nor
vegieni care au luat parte în acest 
sezon la mai multe competiții inter
naționale. După cum se știe aceste 
întrecerii sînt rezervate concurenți- 
lor și concurentelor de la probele 
nordice. Valoarea participanților la 
competiție este foarte ridicată astfel 
că pe drept cuvînt se poate spune 
că această competiție este cea mai 

auto-moto a colectivului sportiv 
Progresul-Alba lulia, prin res
ponsabilul secției auto-moto, tov. 
Ostrovăț.

Trebuie să recunoaștem că un 
astfel de... regulament rivalizea. 
ză cu cele ale marilor compe
tiții sportive, într-atit este de 
clar și precis. Totuși, ni se pare 
că regulamentul a fost redac
tat în grabă, omițîndu-se alte 
articole la fel de importante. De 
pildă:

ART. 10. — Salata de boeuf 
a fost preparată de un colec
tiv de specialiști.

ART. 11. — La miezul nopții 
orchestra va ctota „Perinița". 
Pregătiți-vă diin timp !

ART. 12. — Ca desert vor fi 
servite delicioasele „gogoși în
furiate".

Și așa mai departe...
La drept vorbind, n-avem ni

mic împotriva inițiativei de a 
se organiza o consfătuire ~ ur

mată de o serată dansantă- E 
chiar foarte bună o astfel de ini- ' 
țiativă. Oamenii iau în discu
ție probleme serioase, și pe ur
mă, rid, petrec, dansează...

|
>

Că oamenii sînt invitați să 
danseze și să se amuze după 
...regulament, sintem mai puțin 
de acord, dar să zicem că asta 
a fost o... inovație a celor din 
Alba lulia.

Dar iată că recitind „regu
lamentul" constatăm că sus-a- 
mintita consfătuire începe la o- 
rele 19 și ține pînă la orele 
20.30, „fix", cînd începe serata!...

Așadar, consfătuirea... așa ca 
să fie, principalul lucru fiind 
serata !

Or, pentru o serată nu era 
nevoie să pui în mișcare atîta 
Hume, din atitea orașe situate 
ta sute de kilometri! Fiecare 
se putea distra acasă, cu mai 
puțină cheltuială. Căci ne în
doim că în timpul dansului, 
motocicliștii ,,au schimbat reci
proc impresii și experiențe pen
tru ridicarea nivelului tehnic și 
al măiestriei sportive", așa cum 
prevede aliniatul B din pream
bulul regulamentului întocmit de 
secția moto a colectivului spor
tiv Progresul-Alba lulia !

JACK BERARIU 
GEORGE M1HALACHE

însemnată din acest sezon pentru 
schiorii fondiști.

In ultimele zile schiorii romînl 
s-au pregătit cu sîrguirrță pentru 
întreceri. Ei au întîlnit la antrena
ment pe viitorii lor adversari, șl 
au primit îndrumări chiar de 
la maestrul emerit al sportului 
Luchianov care îndeplinește și 
sarcina de arbitru adjunct al în
trecerii. Duminică a avut Ioc tra
gerea' la sorți iar astăzi particî- 
panții la proba de 15 km. au făcut 
recunoașterea traseului. De fapt, 
în toată stațiunea Podrevskovo se 
fac ultimele pregătiri pentru în-t 
treceri. Programul competițiilor 
este următorul : 26 ianuarie — 15 
km. bărbați, 5 km. femei; 27 ia
nuarie — sărituri pentru combinata 
nordică; 29 ianuarie —; ștafeta 
4x10 km. bărbați, 4x5 km. 
fete; 30 ianuarie — 30 km. 
bărbați, 10 km. fete, sărituri spe
ciale.
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