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PENTRU 0 MAI BUNĂ PREGĂTIRE 
A SPORTIVILOR NOȘTRI

TEORETICĂ SĂ FIE INTERZISĂ ARMA ATOMICĂ
LLT1MI1 ani sportivii romîni 

aa înregistrat tot mai multe 
performanțe de răsunet, atît în 
«Mcwsarile desfășurate în țară cit 
ț. ia in trecerile susținute în străi
nătate. Toate acestea au ridicat, 
prestigiul sportiv al țării noastre, 
atrag-nd atentia cunoscătorilor de 
pretut indent asupra dezvoltării spor- 
Mni in anii puterii populare. Tot 
mai multi sînt astăzi sportivii care 
obțin rezultate superioa e și fac să se 
vorbească de sportul din țara noa
stră in care s-a produs o cotitură 
importantă. Rezultatele jucitorilor 
de ter.is de masă, ale unora din
tre atleți. gimnaști, înotători, bo
xeri, luptători, scrimerl, trăgători, 
canotori ale unora dintre echi
pele de volei, rugbi, fotbal, bas
chet, etc, au fost în măsură să 
provoace disctfții în mai multe țări 
ale lumii și în diverse federații 
internaționale.

Deși numărul performanțelor de 
valoare obținute de sportivii noș
tri fruntași a crescut mult, mai a- 
vem Încă destule discipline sporti
ve in care nivelul general al per
formanțelor este destul de scăzut. 
Acest nivel scăzut se datorește. în 
bont măsură, lipsurilor din pregă
tirea sportivilor respectivi, atît în 
ceea ce privește instruirea propriu- 
xisă. cit și vastul capitol al tehni
cii dar și unui slab nivel politic 
educativ. O altă lipsă importantă 
care frânează obținerea de rezul
tate superioare o constituie faptul 
că mulți dintre sportivii noștri 
■o-și cetosc proba, avînd puține 
r ipin;**?_ * * c de tehnică și. implicit, 
de tactică. Mulți dintre ei nu cu
nosc încă metodele de învățare a 
dfleriteicr elemente componențe ale 
unei tehnici raționale, au puține cu
noștințe din științele de bază aju
tătoare (anatomie, fiziologie, peda
gogie, psihologie, mecanică și bio
mecanica, etc.). Intr-o astfel de si
tuație este și normal ca aceștia să 
progreseze atît de încet și, pe de 
altă parte, să nu poată reprezenta 
ajutorul principal al antrenorilor 
respectivi. Din această cauză, pu
țini sînt acei sportivi care știu să-i 
ajute pe antrenori, nu numai la alcă
tuirea planurilor de instruire, dar 
mai ales în însuși procesul de pre
gătire pe care aceștia îl conduc. In 
felul acesta antrenorii, care nu 
totdeauna își cunosc perfect oa
menii cu care lucrează, sînt puși 
în situa ia să facă ei totul nentrit 
sporthii respectivi. El le fixează 
otiecii. ele, ei le alcătuiesc planu
rile de antrenament, ei urmăresc 
îndeplinirea acestor planuri, în 
sfîrșit, sînt puși să facă totul, fără 
ca sportivii să aducă o contribuție 
efectivă și conștientă. Din acest 
motiv se ajunge la situația pericu
loasă a sportivilor care intră sub 
tutela antrenorilor. Antrenorii sînt 
cei care trebuie să rezolve toate 

„In ultimii ani s-au întărit legă
turile sportive internaționale, au a- 
vut loc mari competiții interna
ționale și campionate, la care au 
participat sportivi de pe întreg 
globul. Aceasta a fost posibilă da
torită dorinței de pace a popoare
lor. Numai în aceste cond ții s-au 
putut ridica noi stadioane, terenuri 
de sport, bazine de natație și alte 
construcții sportive Reînvierea mi
litarismului german și pregătirea 
războiului atomic de către cercurile 
agresive vest germane constituie o 
amenințare îndreptată împotriva 
popoarelor Europei. Noi chemăm pe 

nirile „sufocați". Evidențieri merită: 
N. Mîndreanu. Luca Romano, I. 
Dragnea, Șerbu Neacșu și Vas'.le 
Tiță, care au manifestat o bună dis
poziție de luptă. Foarte curajos și 
calm a boxat Mihai Stoian, care a 
opus o deosebită rezistență rutina
tului Potesil, cantrînd des și eficace. 

Iată fimtil reuniunii.
• Categoria cocoș. Adversari: G. 

Topf (Viena) și N. Mîndreanu. 
Prima repriză ni-1 arată pe Mîn
dreanu pornind la atac, bine blocat. 
Ou ajutorul unui joc derutant, folo
sind eschive rotative, el îl face pe 
Topf să se „descopere" și provoacă 
lupta conp la corp lovind cu cro
șete, dublate de laterale. In repriza 
Il-a, Topf pistonează mai des cu 
directul de stânga, iar Mîndreanu 
revine ta atac. Lupta se îndîrjește 
și mai mult în ultima repriză cînd 
Topf renunță la lupta de la distan
tă și o alege pe cea din apropiere. 
Ultimele secunde arată superiorita
tea austriacului, dar Mîndreanu a 
„strîns" destule puncte pentru a 
cuceri o confortabilă victorie (1—0).

• Categoria Pană. Adversari: H. 
Primus (Viena) și St. Bogdan. 
Bucureșteanul boxează foarte variat 
și precis în prima repriză. O serie 
prelungită de croșete si unercwturi 
trimise de bucureștean îl fac pe vie-Faza din intllnirea Șt. Bogdan (Buc.) și Ti. Primus (Viena)

problemele care se ivesc în cadrul 
antrenamentelor și chiar al între
cerilor. Sportivii nu mai gîndesc, 
așteptînd totul de-a gata de la an
trenori, ceea ce este cu totul gre
șit. Cu ocazia deplasărilor în străi
nătate, cînd sportivii se vor găsi 
într-o situație nouă, în timpul con
cursului, în fața unor probleme pe 
care vor trebui să le rezolve sin
guri fără a avea posibilitatea de a 
apela la sfatul antrenorului, vor 
simți adevăratul sens al greșelilor 
comise de ei în timpul pregătirilor.

Dacă sportul nostru ne oferă nu
meroase exemp'e de sportivi care 
stăptnesc bine toate problemele ge
nerale legate de activitatea lor 
cum sînt Ion Constantin
Dumitrtt, Ion Opriș, Zeno Drago- 
mir, Mircea Dumitrescu, Petre 
Zîmbreșteanu, Edith Treybal (atle
tism), Nicolae Marinescu, Cornel 
Georgescu (scrimă), Gh. Pîrcălă- 
bescu (rugbi), Dumitru Cuc, Lazăr 
Bujor, Ion Corneanu (lupte). Șt- 
Roman, Iosif Petschovski, Petre Co- 
jereanu, Iosif Lutz (fotbal). Ion 
Tănâsescu, Jean Ponova, D-tru Me
diana. Rodica- Sădeanu, Mariana 
Bunescu (volei), etc., în schimb, 
sînt și mulți dintre cei care, deși 
dețin categorii superioare de clasi
ficare sportivă și au o activîtate 
de mai mulți ani, nu și-au acumu
lat încă un bagaj suficient de cu
noștințe teoretice asupra sportului 
sau probei respective. Se poate spu
ne că majoritatea alergătorilor noș
tri de semifond și fond au cunoș
tințe generale destul de reduse a- 
supra probelor. Așa se și explică 
slabele rezultate pe care ei le ob
țin și care nu mai sînt Ia nivelul 
celor obținute în celelalte probe 
atletice. Același lucru se poate spu
ne și despre mulți dintre cicliști, 
halterofili, boxeri, fotbaliști, etc.

Față de această situație, care în 
nici un. caz nu mai poate dăinui, 
sportivii noștri fruntași tsebuie să 
depună toate eforturile pentru ridi
carea nivelului pregătirii lor. Eî 
trebuie se studieze cu toată perse
verența, să poarte discuții cu cei care 
cunosc mai multe probleme din ra
mura de sport respectivă și să a- 
plice în activitatea lor toate aceste 
învățături.

Direcția Instruirii sportive din 
C.C.F.S^ trebuie să examineze a- 
ceastă problemă și să ia măsuri. 
Cea mai urgentă dintre aceste' mă
suri credem că este „școala maeș
trilor”, care trebuie organizată du
pă aceleași principii care stau fa 
baza acestei forme de pregătire în 
Uniunea Sovietică.

Muncind necontenit, învgțînd me
reu, aplicînd cu perseverență tot ce 
are sportul mai nou, sportivii noștri 
vor ajunge la performanțe înalte pe 
care trebuie și pot să le obțină, 
față de condițiile pe care Ie au la 
dispoziție.

Voi semna cu entuziasm Apelul 
Consiliului Mondial al Păcii

t
Am avut prilejul să încrucișez în numeroase 

rlnduri mănușile cu boxeri din diferite țări, fie 
ele din apusul Europei sau din răsăritul ei. In 
astfel de' ocazii n-am pregătit cu o deosebită se
riozitate dorind să reprezint cit mai bine 
echipa țării și să-mi cîștig respectul și apre
cierea adversarului întîlnit, condiții absolut ne
cesare pentru fundarea unei trainice prietenii. 
Datorită regimului nostru democrat-popular am 
avut la îndemînă cele mai bune mijloace de a 
face sport și de a cunoaște mai multe țări eu
ropene. Ca ofițer al Armatei noastre Populare 
mă străduiesc să-mi îndeplinesc sarcinile profe
sionale cu conștiinciozitate, iar ca maestru al 
sportului caut să ajut elementele tinere. Iubesc 
cu înflăcărare pacea și sînt conștient că doar în 
condițiile ei mă pot bucura de tinerețea mea și 
de sănătatea pe care mi-am cucerit-o prin sport.

Urăsc războiul și pe acei care vor să-l dez
lănțuie. Cunosc ororile trecutului război mondial 
și-i cunosc și pe acei care nu vor să tragă în
vățăminte din istoria ultimelor războaie. Plin de 
încredere, văd însă cu ochii mei cum Uniunea So
vietică luptă neînfricată în fruntea frontului parti
zanilor răcii, în care pășește și țara noastră, 
punînd în slujba idealului măreț al liniștei mon
diale forțele sale nemăsurate.

înțeleg să sprijin prin semnătura mea recen
tul Apel către popoarele lumii al Consiliului Mon
dial al Păcii, cure ne arată calea pentru interzi
cerea armelor atomice și îi îndemn pe toți tinerii 
care iubesc sportul să fie atături de această im
portantă acțiune dusă în scopul impunerii păcii.

VASILE TIȚA 
maestru al sportului

Pentru pace, împotriva remilitarizării Germaniei occidentale
LEIPZIG 26 (Agerpres)
Delegații de sportivi din R. Ceho

slovacă, RP. Polonă, Germania oc
cidentală și R.D. Germană s-au în
tîlnit zilele acestea în cadrul unui 
mare miting internațional, care a 
avut loc la Leipzig. Acest miting 
s-a desfășurat sub lozinca „Pen
tru pace și prietenie între sportivii 
din toate țările lumii, împotriva a- 
cordurilor militariste de la Paris’4. 
Adunarea a adresat un apel către 
toți sportivii d’n țările Europei, 
prin care îi cheamă să lupte îm
potriva acordurilor de la Paris și 
remilitarizării Germaniei occiden
tale. In apel se spune:

Ech pa de box a Bucureșt^ului a obținut o categorică victorie 
în fața reprezentativei Vienei

Evoluția pugiliștilor vienezi a 
fost așteptată cu viu interes de 
spectatorii bucureșteni. De la pri
ma întâlnire, aceea a „cocoșilor", 
publicul și-a dat seama că armele 
principale ale oaspeților stat condi
ția fizică, voința și — în unele ca
zuri — rezistența. Din păcate, ba
gajul de calități al oaspeților s-a 
rezumat numai la atît. In ce pri
vește calitățile tehnice, vienezii s-au 
dovedit mai puțin înzestrați și toc
mai acest lucru a făcut ca balanța 
să încline mult în favoarea pugi
liștilor bucureșteni. (Din 12 întîlniri 
am cîștigat 11). In general, se poa
te spune că vienezii s-au prezentat 
mai bine la . categoriile inferioare 
(G. Topf, N Frimus, FI- Berghu- 
bert, Johann Schalek și îndeosebi; 
vechea noastră cunoștință, Leopold 
Potesil care a impresionat prin e- 
nergia cu care l-a „asaltat" pe M. 
Stoian, reușind, de altfel, să ob
țină singura victorie a oaspețițlor).

Reprezentanții echipei bucureș- 
tene s-au prezentat la un nivel sa
tisfăcător, mai puțin Dănilă Done, 
P. Zaharia și Eugen Furesz. Lipsa 
unei bune pregătiri fizice s-a făcut 
simțită, mai ales la St. Bogdan și 
/. Schwartz, care deși și-au asigu
rat un baga’ suficient de minele în 
primele reprize, au terminat întâl

Pentru prietenie, pentru pacei
întâlnirile sportive ' internaționale pot contribui 

la legarea și adîncirea relațiilor prietenești între 
tinerii din diferite țări. In cursul anului trecut, 
atlcții din lotul țării noastre s-au întrecut, de 
exemplu, cu reprezentanți ai tineretului sportiv din 
Franța, U.R.S.S, Elveția, R. P. Ungară, R. P. Po
lonă, Olanda și alte țări. De fiecare dată ne-am 
întrecut într-o atmosferă prietenească, ne-am a- 
propiaț unii de alții și ne am putut da seama 
că unitatea sportivilor din diferite țări ale lumii 
constituie o forță care poate fi pusă cu succes 
in slujba unei cauze atît de nobile ca lupta pen
tru pace. Și iată că, în aceste zile în care unele 
-cercuri din țările capitaliste întețesc pregătirile 
pentru a folosi energia atomică intr-un război 
pustiitor, în aceste zile în care documentele se
siunii lărgite a Biroului Consiliului Mondial al 
Păcii atrag atenția popoarelor lumii asupra peri
colului care le amenință, ne vine vestea că în 
orașul Leipzig a avut loc un mare miting inter
național la care au participat reprezentanți ai or
ganizațiilor sportive din R. D. Germană și Ger
mania occidentală, R. P. Polonă și R. Ceho
slovacă. Aceștia au lansat un apel către sportivii 
din toată lumea cerîndu-Ie să lupte împotriva 
acordurilor de la Paris,- împotriva remilitarizării 
Germanie» occidentale. Sînt convins că acest apel 
va avea un puternic răsunet în rîndurile sporti
vilor cinstiți din Europa.

Mă alătur din toată inima acelora care luptă 
împotriva remilitarizării Germaniei, pentru in
terzicerea armelor atomice și voi seama hotărît 
apelul pentru împiedicarea unui război atomic.

MIHAI RA1CA 
maestru al sportului

toți sportivii Germaniei și pe cel 
din țările vecine să lupte împotrivi 
reînvierii nazismului care a adus 
atîtea nenorociri tuturor popoarelor 
europene. Trebuie să luptăm îm
potriva acordurilor de la Paris și 
să prevenim punerea în aplicare a 
planurilor criminale de remilitari*  
zare a Germaniei occidentale".

Reprezentanții organizațiilor spor
tive din R.P. Polonă, R. Cehoslova
că, R.D. Germană și Germania oc
cidentală au asigurat pe pârtiei-' 
panții la miting că sportivii din a- 
ceste țări vor depune toate efortu
rile pentru a contribui la salvgarda
rea păcii.

nez să piardă teren prețios. Repriza 
II-a e mai puțin agitată, mai cu 
seamă că Primus nu caută să 
schimbe aspectul luptei. Risipa de 
energie făcută de Bogdan în pri
mele două reprize nu întîrzie să-șl 
arate efectul. Bogdan termină slab 
meciul, iar Primus se încumetă în 
cele din urmă să plaseze câteva 
lovituri reușite. Acestea nu pot 
schimba rezultatul întâlnirii și vic
toria ia puncte revine lui Șt. Bog-< 
dan. (2—0).

o Categoria semi-ușoară. Advers 
sari: H. Berghubert (Viena) și Dă
nilă Done. Done „pozează" prea 
mult, mărginindu-se la acțiuni fără 
eficacitate. In repriza Il-a, Berghu
bert se dovedește foarte curajos. 
Lupta se angajează „corp la corp'*  
și Done punctează mai mult. E3 
greșește însă, netrimițtad nici urî 
upercut. Ultima repriză e confuză, 
iar Done termină din nou mai bine, 
cucerind victoria. (3—0).

6 Categoria ușoară. Adversari 1 
L. Potesil (Viena) și Mihai Stoian. 
Austriacul trece la ofensivă din pri
ma secundă și manevrează cu iu
țeală în jurul adversarului. Garda 
dificilă a lui Stoian îl cam „deran
jează" însă pe Potesil care cauți

(continuare în pag. fr-a) ,



Insuficientă preocupare in regiunea Oradea
începutul muncii de organizare | 

a Spartachiadei de iarnă a sa- I 
telor a fost în regiunea Oradea, j 
ceî puțin tot atît de promițător | 
ca în oricare altă regiune. S-a ( 
format comisia regională, s-au fă- ’ 
cut planuri de muncă, planuri de 
deplasări, au fost repartizate 
sarcini precise, în legătură cu 
alcătuirea comisiilor raionale, cu 
popularizarea competiției ți cil 
prelucrarea regulamentului Spar
tachiadei— Entuziasma’ pe care , 
l-au manifestat membrii comisiei 
regionale era de asemenea un 
motiv care ne îndreptățea să 
credem că în regiuuea Oradea 
munca de organizare ca și desfă
șurarea Spartachiadei de iarnă 
a satelor vor fi deosebit de rod
nice.

Și totuși, dițtă mai bine de o 
lună și jumătate de la constitu
irea comisiei regionale, nu se pot 
spune prea multe lucruri bune 
despre felul cum s-a muncit pen
tru angrenarea în întrecerile 
Spartachiadei a unui număr cît 
mai mare de oameni ai muncii 
din satele regiunii Oradea.

O cit de stimară analiză a 
principa’elor lipsuri care au de
terminat această stare de lucruri 
este totuși foarte necesară, cu a- ț 
tît mai mult cu cît unele lipsuri j 
pot fi întîlnite și în alte regiuni,

NU MUNCESC TOTI MEMBRII 
COMISIEI REGIONALE

TU upă ședința de constituire a co. 
misiei regionale, unii tovarăși, 

cum stat Gh. Șofronici. președintele 
comisiei, I. Chira, I. Bălan și I. 
Racz, an început să muncească cu 
drag pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce le-au fost repartizate. Au mers 
oamenii pe teren, au format co
misii raionale, au dat îndrumări, pe 
linia diferitelor departamente au 
luat măsuri, ca Spartachiada de 
iarnă a satelor să se bucure de 
tot sprijinul. Entuziasmul celor
lalți membri ai comisiei regionale 
a dispărut însă odată cu sfîrși- 
tul ședința! de constituire. Șî,
de atunci, nici direcția regio
nală agricolă, nici consiliul sindi
cal regional, nici secțiunea cultu
rală, nici secțiunea sănătate și nici 
secțiunea învățămînt a sfatului 
popular regional n-au făcut mai ni
mic pentru Spartachiada de iarnă a 
satelor. Este interesanf de pilda cum 
a privit această problemă tov. 
Dauer, șeful secțiunii- culturale. La 
prima ședință a trimis pe un alt 
tovarăș ,1a a doua ședință a sem
nat de prezență tov. Dauer și— 
n-a venit nimeni. Secțiunea de să
nătate nu a delegat pe nimeni să 
participe la lucrările comisiei etc.

Si mai grav este faptul că toți 
acești membri ai comisiei regio
nale nu s-au achitat la timp de 
tina din cele mai importante sar
cini ce le revenea: formarea co
misiilor raionale. Și nu este in- 
tîmpiător că în unele raioane cum 
sînt: Oradea, Marghita, Beiuș și 
Aleșd, munca a început tîrziu, co
misiile raionale fiind formate, în

Nuiraeroșss înscrieri
In satele regiunii Baia Mare
Munca de organizare a comisiilor 

raionale și comunale a început să 
dea rezultate din cele mai frumoase 
în regiunea Baia Mare. In mai fie
care raion, sute și sute de tineri 
țărani muncitori sau colectiviști se 
înșcriu pentru a participa la tra
diționalele întreceri ale Sparta
chiadei de iarnă a satelor. In ra
ionul Vișeu, peste 130 de tineri s-au 
înscris la șah, 115 la schi și mai 
bine de 200 la săniuș. In acest ra« 
ion au început, de altfel, și primele 
concursuri organizate la toate cele 
trei ramuri sportive. In raionul 
Satu Mare sînt numeroase comune 
de care aparțin și sate învecinate. 
Comisia raională a luat măsuri ca 
și în aceste sate să fie înființate 
comisii comunale pentru ca munca 

majoritatea lor în ultimele zile 
ale anului trecut sau în prima 
săptămână a acestui an-

...NIGi CEI Al COMISIILOR 
Tf RAIONALE

nele rezultate bune au obținut 
pînă acum comisiBe raionale din 
Salenta, Secuieni ți Sânleu (nu
mai la centrul de raion). Iu schimb 
în alte raioane s-a muncit superfi
cial, membrii comisiei raionale dînd 
dovadă de comoditate și tmeori de 
lipsă de răspundere. Așa de pildă, 
nici unul dintre tovarășii: V. Far- 
kaț, I. Anastasii!, A. Mihalcea, L 
Beslan, membri ai comisiei raio
nale Beiuș, nu s-au deplasat pe 
teren pentru constituirea comi
siilor comunale. O situație asemă
nătoare poate fi întîllnită și în 
raioanele Aleșd, Oradea și /Mar
ghita. Cu ată nepăsare a fost 
privită în unele locuri problema 
Spartachiadei de iarnă a satelor 
reiese și din faputul că nici la 
centrul de raion Aleșd nu a fost 
constituită comisia comunală.

Analiza făcută în cadrul comi
siei regionale a arătat de aseme
nea că de aceste lipsuri se fac vi- 
novați și unii tovarăși care răs
pund din partea comitetelor raio
nale U.T.M. de buna organizare 
și desfășurare a Spartachiadei de 
iarnă a satelor. Tovarășii Pop 
Rozallia (Oradea) Emeric Jurcău 
(Marghita), Niuzo Emeric (Șim- 
len) și I. Malița (Aleșd) au mun
cit superficial, nu au organizat 
activitatea pentru înființarea co
misiilor comunale și nu au stimu
lat inițiativele locale pentru con
fecționarea sru construirea de 
materiale sportive.

Au fost și cazuri cînd din cauza 
lipsei simțului de răspundere une
le comisii raionale, cum este de 
exemplu comisia raională A'eșd, 
au informat greșit comisia regio
nală despre realizările obținute.

PUȚINE REALIZĂRI SI NU
MEROASE LIPSURI

E drept, în regiunea Oradea, au 
fost obținute o serie de suc

cese frumoase, in raionul Salonta 
șl, în special, în unele comune 
cum sînt: Sînicolaul romîn, Cala- 
cea, Tulcea, Tiuca, Olcea peste 
600 de țărani muncitori s-au în
scris pentru a participa la con
cursurile de săniuș, peste 540 la 
șah și aproape 50 la schi.

In unele comune au șt fost or
ganizate concursuri de șah, care 
s-au bucurat de o largă partici
pare a tinerilor țărani muncitori 
sau colectiviști. Astfel, au fost ini
țiate concursuri în comunele Vad, 
Luncșoara, Borod, Bratca (raionul 
Aleșd) Roșia, Pețroasa, Bunțești 
(raionul Beius) etc. De asemenea, 
în raionul Șimleti înscrierile au 
depășit cifra de 800, iar în raio
nul Secuieni aproape 500 de.tineri 
și-au manifestat dorința să parti
cipe la concursurile de schi, șah 
șj săniuș.

Aceste realizări au fost obținute 
în deosebi în comune și în raioane 
tinde comisiile de pregătire a 
Spartachiadei. instructorii obștești

Alte vești din tara
să poată fi cuprinsă în cît mai bune 
condițiuni. kt primele zile de la 
constituirea acestor comisii s-au 
înscris 265 tineri la șah și 118 la 
schi. Numeroase sînt înscrierile și 
în raionul Somcuta: 240 la șah, 
185 la schi, 160 la săniuș. In alte 
raioane, cum este, de exemplu, ra
ionul Cehul Siivaniei, numărul în
scrierilor la schi și săniuțe este mai 
mic dar și aici sute de tineri se 
vor prezenta la întreceri’e de -ah. 

In regiunea Autonomă Maghiara...
Și în raioanele Regiunii Auto

nome Maghiare rezidtate'e obți
nute în munca de organizare a 
Spartachiadei de iarnă a satelor 
sînt din cele mai frumoase. Numai 
în raionul Reghin s-au înscris pînă 
acum peste 1500 tineri care vor 
participa la concursurile de schi, 
șah și săniuș. In această acțiune 
s-au evidențiat în mod deosebit co
misiile comunale din Porcești, A- 
luniș, Brîncovenești. Bune rezritate 

și profesorii de educație fizică, 
»-au interesat și au sprijinit, înde
aproape această activitate.

Sînt însă în regiunea Oradea 
numeroase lipsuri din cauza că
rora această regiune nu poate 
ocupa tn toc fruntaș, în acțiunea 
de pregătire și desfășurare a Spar- 
taduadej de iarnă a satelor. Nu
mai în cîtera comune din raionul 
Secuieni (Săniob și Vasad) ti
nerii ți-aa confecționat cîteva pe
rechi de schiuri sau garnituri de 
șah. In ceea ce privește înscrierile 
pentru concursurile de schi acestea 
au fost făsate pe un pîan cu totul 
secundar ca de altfel și toate pre
gătirile pentru aceste concursuri. 
„Explicația’' pe care o primești 
pretutindeni este următoarea: încă 
n-avem zăpadă!

Firește, fără zăpadă nu se pot 
organiza concursurile de schi. 
Dar, zăpada va cădea azi, miine... 
și atunci? Sînt, -de asemenea co
mune, în care n-au fost organizate 
comisiile de pregătire a Sparta
chiadei (raioanele Beiuș, Oradea, 
Aleșd). In multe comune din ra
ioanele Marghita și A’eșj regula
mentul Spartachiadei nu este cu
noscut de masele de sportivi. O 
problemă neglijată este și acea a 
evidenței (Șimteu, Oradea, Mar
ghita, Beiuș), iar legătura cu te
renul este încă slabă în raioanele 
Oradea, Marghita, Aleșd.

O lipsă serioasă o constituie și 
neangrenarea în această activitate 
a directorilor căminelor culturale 
care, exceptînd unele cazuri, nu 
și-au adus importanta lor contri
buție la organizarea Spartachiadei 
de iarnă a satelor.

★
Insuficienta preocupare pentru 

Spartachiada de iarnă a satelor a 
fost desigur principala cauză a 
tuturor lipsurilor sezisate. Și toc
mai de aceea se impune ca, în pri
mul rînd, să fie lichidată această 
atitudine de nepăsare. Trebuie in
tensificată munca de popularizare 
a Spartachiadei de iarnă, munca 
de control și sprijin precum și cea 
de organizare a întregii activități 
ce se desfășoară în acest dome
niu. Măsurile luate în ultima vre
me de. către comisia regională vor 
trebui respectate și traduse în 
viață, astfel îneît șă fie rezolvată 
cu succes și problema patronării 
colectivelor sătești și cea a repar
tizării cadrelor tehnice și cea a 
îndrumării permanente a comisiilor 
comunale în acțiunea de înscriere 
la concursuri sau de organizare 
a întrecerilor.

Dacă membrii comisiei regio
nale Oradea, vor da ei însăși tin 
exemplu în această direcție, rezul
tatele muncii nu vor întîrzia să se 
arate și atunci, regiunea Oradea 
va putea raporta cu mîndrie că 
și-a respectat angajamentele luate 
în răspunsul la chemarea în în
trecere lansată de către comisia 
regională Suceava pentru organi
zarea Spartachiadei de iarnă a 
satelor.

DAN G1RLEȘTEANU

obține și comisia raională din Sf. 
Gheorghe. In acest raion au fost 
angrenate în întreceri nn mare nu
măr de fete. Un bun exemplu îl dă 
colectivul sportiv din Ozun al 
G A.S „Gh. Doja“. Aici tinerii 
s-au înscris în număr mare pentru 
a participa la întrecerile din ca
drul Spartachiadei de iarnă a sa
telor și, î.l același timp, ei dove
desc o permanentă preocupare 
pentru confecționarea materialelor 
sportive necesare.

1100 tineri au luat parte la con
cursurile de șah organizate în sa
tele raionului Tg. Mureș. Comune 
fruntașe în organizarea concursu
rilor de șah și în acțiunea de mo
bilizare a tinerilor la aceste con
cursuri s-au dovedit a fi: 
Comunele Oaia (raionul Tg. Mu
reș), Corund, (raionul Odorhei), 
Bezid și Crișeni (raionul Stageor- 
giu de Pădure) etc.

Sportivii din întreaga țară se 
pregătesc în vederea unui eveni
ment deosebjt: alegerile orga
nelor sportive sindicale.

In cadrul acestei acțiuni, un 
rol foarte însemnat îl au alege
rile comitetelor cercurilor spor
tive ți ale organizatorilor spor
tivi. După cum se știe, în între
prinderile și instituțiile care au 
mai mult de 25 membri de co
lectiv sportiv, se alege cîte un 
comitet al cercului sportiv, iar 
în întreprinderile și instituțiile în 
care numărul membrilor de co
lectiv sportiv nu depășește ci: 
fra de 25, se alege cîte un or
ganizator sportiv. Alegerile au 
loc în cadrul adunărilor generale 
ale cercurilor sportive.

Importanța alegerilor ta cercu
rile sportive reiese ta mod evi
dent din faptul că, în urma re
organizării unor colective spor
tive, multe întreprinderi și in
stituții de sine stătătoare nu 
mai au colective sportive, ci 
cercuri sportive. Așa dar de o 
chjbzuită alegere a tovarășilor 
care vor face parte din comite
tul cercului sportiv, depinde în 
cea mai mare măsură întreaga 
desfășurare a muncii sportive 
dhrtr-o întreagă întreprindere. 
Sînt numeroase cazurile cînd 
activitatea cercurilor sportive a 
stat la temelia realizărilor co
lectivelor sportive. De pildă, 
cerc»! sportiv Solidaritatea al 
colectivului Flamura roșie din

In cadrul Căm inului cultural

I

Căminul cultural din comuna Fru mușeni (raionul Arad) este centrul 
unei rodnice activități sportive

Sub burnița măruntă ca de toam
nă, hurducați amarnic de căruța 
sfatului popular pe drumul des
fundat și plin de noroi, mergeam 
împreună cu președintele comi
tetului raional C.F.S. Arad, un 
activist de la comitetul regional 
C.F.S. și unul de la Recolta, spre 
Frumușeni. In ce!e două ore cît 
i-att trebuit căruței să străbată cei 
18 kilometri dintre Arad și Fru- 
mușeni, am avut timpul să mă 
întreb de cîteva zeci de ori dacă 
voi găsi în comună o activitate 
sportivă așa cum ași fi dorit.

Dar din momentul în care am 
schimbat primele cuvinte cu tov. 
Cornelia Coadă, directorul Cămi
nului cultural, mi-am dat seama 
că deplasarea merita osteneala. 
Venind vorba despre felul în care 
Căminul cultural sprijină sportul, 
profesorul Coadă ne-a spus:

— Nn poate fi vorba de un 
..sprijin" acordat activității spor
tive. in fond, care este menirea 
noastră? Educația comunistă a ti
neretului sătesc. Or, cultura fizică 
este o parte integrantă a acestei 
educații, așa că...

...Așa că în cadrul întregii acti
vități culturale, artistice și edu
cative a Căminului, sportul își 
are lecui său bine stabilit, iar 
sportivii, la rîn.iul, lor. fac parte 
din cercurile agrotehnice, politice, 
artistice, muzicale ete. ale Cămi
nului cultural. Cînd vorbești des
pre fotbal, nn se poate să nu po
menești de Mircea Primam, cen
tru înaintaș al echipei, colecti
vistul care în anul trecut a pri
mit cea mai mare cantitate de 
produse, pentru eă avea cele mai 
multe zile muncă dintre toți. Tot 
el poate fi întîlnit, în serile cultu
rale, cîntînd în corul comunei, așa 
după cum șt tovarășul săli de e- 
ch'o.n Ion Saflcula, muncitor la 
GAS este trompetistul' orchestrei, 
iar atleta Barbara Kfepp colectiv istă, 
este fruntașă in munca de difu
zare a cărții, ta biblioteca gospo
dăriei coterii'e Mină în mînă 
merge sportul eu munca culturală 

alegerile comitetelor 
sportive!
Oradea, cercurile sportive ale 
colectivului Constructorul Bucu
rești, precum și cercurile spor
tive ale colectivelor Progresul 
din Tg. Mureș și Timișoara au 
dus o remarcabilă activitate, re
flectată din plin și în activitatea 
colectivelor sportive respective, 

Alegerjle comitetelor cercuri
lor sportive și orgamiiaatoritor 
sportivi trebuie pregătite temei
nic. Popularizarea lor trebuie 
făcută pe o scară largă, prin 
toate mijloacele de agitație și 
propagandă folosite în asemenea 
împrejurări. Foarte importantă 
în această acțiune este pregăJ 
tirea dării de «camă, care ur
mează să fie ținută in fața 
membrilor cercului sportiv. Da
rea de seamă trebuie să analize-*  
ze, în stpirjt critic și autocritic, 
munca dusă tn cadrul cercului. 
De asemenea ea trebuie să cu
prindă propuneri pentru îmbu
nătățirea activității, propuneri 
de care noul comitet trebuie să 
țmă seamă.
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Consiliile colectivelor sportive 
au datoria să se îngrijească de 
buna desfășurare a alegerilor în 
cercurile lor sportive, iaT mem
brii de colectiv trebuie să se o- 
rienteze just în propunerile pe 
care le vor face, ca și în ale
gerea noilor comitete de cerc, 
astfel ca aceste alegeri să în
semne cu adevărat, un pas îna
inte tn activitatea lor sportivă.

și atunci cînd este vorba despre 
investirea de foiri uri Dacă toate 
veniturile colectivu'ui sportiv Re
colta intră în casa căminului (in-i 
rfusiv cotizațiile, cu care sînt Ia 
zi toți cei peste 300 de membri ai 
colectivului), apoi nfoi cînd este 
vorba de cheltuieli nu există dis
cuții: ele se fac după necesitățile 
imediate ale căminului. In ant$ 
trecut, de exemplu, 50 la sută din 
fondul de investiții a mers pentru 
materiale sportive.

Și dacă datorită muncii depuse 
în cadrul Căminului cultural spor
tul a devenit prietenul bun al co
lectiviștilor, al muncitorilor agri
coli și al țăranilor cu gospodării 
individuale din Frumușeni, era de 
așteptat ca și ta domeniu] organi
zării Spartachiadei de iarnă a sa
telor să găsim realizări la fel de 
frumoase, fntr-adevăr, deși afară 
se lăsase seara și perspectiva unei 
călătorii., de noapte cu căruța nu ne 
surldea de loc, am asistat la o 
rundă de șah în cadrul Sparta
chiadei. Runda fusese planificată 
în programul Căminului și seara. 
Ia lumina becului electric, a prins 
să se desfășoare ta fața noastră, 
o luptă aprinsă pe toate cele 10 
mese de șah ale căminului. Sînt 
mulfi cei care se întrec șî numă
rul lor crește mereu, pentru că 
organizația de bază U.T.M a Gos
tatului, pe lingă care funcȚonează 
comisia de organizare a Sparta
chiadei, a avut grijă să fofe’-ească 
toate mijloacele de agitație, in
clusă stația de radioamplificare 
și diapozitive făcute de activiștii 
căminului, proiectate la cinemato
graful din comună.

Despre concursurile de schi și 
săniuțe n-am mai întrebat, pentru 
că de-a lungii celor 18 kilometri 
într' Arad și Frumușeni nu zări
sem nici un petec de pămfaf aco
perit de zăpadă. Dar am primit 
toate asigurările că îndată ce va 
cădea prima zăpadă, vom avea 
știri despre concursurile organi
zate în Frumușeni.

X. A.



Drumul lui îri sport...
Gheorghe Negrea este unul 

dintre sportivii care se bucură de 
o deosebită simpatie in orașul 
Sibiu. Gh. Negrea nu are o vechi
me prea mare tn box, dar de-a 
lungul celor ci ți va ani decind ac
tivează, el a făcut mereu progre
se însemnate, opărind cu cinste 
culorile orașului și ale colectivului 
său sportiv.

Prin anul 1951 antrenorul de 
box Victor Arexandru de la Uzi
nele independența s-a dus la 
școala metalurgică Nr. 2 care 
funcjiona pe lingă această unitate 
cu scopul de a selecționa tineri 
pentru secția de box. După ce ele
nii s-au aliniat pe două rînduri. 
au fost întrebați dacă doresc să 
practice boxul. Intr-un glas tine
rii au răspuns : ,.Lua(i-l pe Ghiță 1 
Luați-l pe Ghiță I El e cel mai 
tare dintre noi!...'

De aia, începe drumul pugitis- 
tului sibian Gh. Negrea. După cum 
ne povestește antrenorul său, Ne
grea s-a remarcat de la primele 
antrenamente ca un element plin 
de voință, conștiincios și ascultă
tor. A ■ndrăgit sportul cu mănuși 
și a luptat din răsputeri pentru 
« deprinde cunoștințele tactice șl 
tehnice .

Gh. Negrea avea numai 16 ani șl 
după prima lună de antrenament 
a urcat cu curaj treptele ringului, 
Intîlnind, în limitele categoriei mi
nime pe Simion Andraș de la Si
ghișoara. Meciul n-a durat deci! 
o repriză. Negrea a coborît de pe 
ring, învingător prin K-O

De la categoria minimă a tre
cut direct la „pană'l Secjia de box 
era angrenată in diferite competi
ții. Negrea boxa rar, cu „porția", 
dar totdeauna tind urca pe ring 
nu se da bătut t In anul 1952 în 
cadrul unei reuniuni s-a iniilmt 
eu finalistul campionatului R.P.R.. 
,,bătrinuT Mihai Solomon de la 
Sighișoara. Acesta l-a întrecut pe 
tînărul sibian. La sfîrșitul meciu
lui Negrea mărturisi: „Nu Solo
mon m-a bătut, ci numele tui". Ne
grea boxase cu timiditate și plă
tise acest lucru cu o înfringere.

In anul 1953. încrucișează mă
nușile cu A. Ebcrwzin din Arad 
tn faza inter regiuni și îl învinge- 
Tot în 1953 îl întilnește pe Bătrî- 
na Tăruxse, pe care îl întrece la. 
puncte, tn primul med. iar apoi, 
tn a doua tntîlnire obține un re
zultat de egalitate.

O
Președintele colectivului povestește

— Cu sportu’ ?_. Apăi, eu j1 
știu pe tovarășul Aslan. El merge 
mai totdeauna cu sportivii la sta
dion. Chiar acum a trecut pe aci 
împreună cu celălalt, care e tot 
eu sporttd, tovarășii Stănilescu. Au 
plecat spre magazie. Nu prea de
parte. în clădirea cea albă de lin
gă tăbăcărie...

Portarul, om în vîrsia, mi-a ex
plicat binevoitor cum să ajung sus, 
la magazie, unde se afia Petre 
Aslan, președintele ca'ectivuiiui 
sportiv. Știam că el a ob'inut multe 
rezultate frumoase de cînd condu
cea activitatea sportivă la fabrica 
de încălțăminte „11 Iunie" din R- 
Vîlcea. Roadele strădaniei sale, ale 
întregului colectiv sportiv, sînt bine 
cunoscute de toți iubitorii de sport 
de aci, din orășelul de pe maldl 
Oltului. Ața se face că înainte de 
a păș» pragul întreprinderii eram 
pus la curent cu succesele obținute 
de sportivi, cu activitatea colectivu
lui Flamura roșie .,11 Iunie". A- 
flaSem despre titlul de campion re
gional cucerit de fotbaliști; des
pre frumoasa comportare a jucă
toarelor de handbal, clasate pe 
primul loc în campionatul regional, 
despre locul II cucerit în cadrul 
campionatului asociației Flamura 
roșie de echipa de oină... Despre 
celelalte îl vom lăsa chiar pe Pe
tre Aslan, președintele colectivului, 

să ne povestească.
— „Nu avem sportivi care obțin 

«decese mari, — ne-a spus el. Ne 
bucură, însă, că vedem la ei inte
resul, dragostea de a învăța cît mai 
mult. Cea mai prețioasă răsplată 
a eforturilor noastre este fantul că 
am izbutit să creștem sporl’vi noi 
țt în același timp, muncitori de 
-frunte. Majoritatea muncitorilor de 
11 noi o formează tineretul: absol
venți ai școlii profesionale de pie- 
Jărie, care au crescut și au învățat 
aici meserie și tineri veniți din 

■«diferite colțuri de țară- Am căutat 
să-1 eîștigăm re toti pentru sport, 
chiar și pe cei mai vîrstmci, fie 
pentru fotbal, fie pentru volei sau 
tenis; unde-i place fiecăruia. Pu
tem spune că am reușit, în parte. 
Am trezit în fiecare ambiția de a 
fi fruntași,, de a cunoaște bine o 
ramură sportivă, dar în același 
timp de a fi printre primii la locul 
de muncă. Pe cei mai merituoși 
i-esa tafcnss la școala sportivi As

Ghcorghe Negrea devine din zi 
tn zi iot mai bun, și iată-l pe tî- 
nârul nostru sibian în lotul tine
retului care a boxat anul trecut, la 
Moscova. In semifinala competiției 
de box din cadrul J.M.U. de la Bu
dapesta Negrea îl întrece pe redu
tabilul Placki (R.P.U.) obținind me
dalia de argint, și aducînd astfel 
patriei locul II. Selecționat in re
prezentativa R.P.R. care a îniilnit 
echipa Finlandei, Gkeorghe Negrea 
aduce o noua victorie patriei învin- 
gîndti-și adversarul prin K.O. teh
nic. O frumoasă și curajoasă replică 
i-a servit tînărul Negrea experi
mentatului pugilist bulgar Peter 
Spasov, pierzînd de puțin la punc
te, după o partidă foarte echili
brată.

In prezent tînărul boxer Negrea 
face parte din echipa reprezentativă 
a țării care întreprinde un turneu 
tn Suedia.

Gheorghe Negrea nu se numără 
numai printre sportivii de frunte l 
El este și un muncitor fruntaș în 
secția de turnătorie în care lucrează, 
distins cu Medalia Muncii pentru 
succesele obținute în producție.

Prietenii lui dragi de pe calea 
Poplăcii, tovarăs!i de muncă din 
întreprindere și foștii lui colegi de 
școală se mîndresc astăzi cu Ne
grea Performanțele pugilisfului 
sibian constituie mîndria orașului 
nostru și mindria antrenorului 
său. care-l ajută să-și ridice ne
contenit măiestria sportivă.

M VLADOIANU
(de ta sub redacția noastră 

din Sibiu)

tineret pentru perfecționare. Cei 
mai multi Și cei mai buni sînt at- 
leții, în număr de 17, care frec
ventează în mod regulat cursurile 
școlii sportive, condusă de profe
sorul de educație fizică Ion Petre
scu. Bineînțeles, toți au progresat. 
Georgeta Jianu sare acum in înăl
țime 1,40 m., rezultat cu care a cu
cerit la Pitești titlul de campioană 
a regiunii. Filofteia Diaconescu a- 
runcă grenada la 48 m. Acum a 
mai crescut, are aproape 18 ani. 
In 1953 însă, înainte de a împlini 
17 ani (pe atunci era e'evă la 
școala profesională, ea ne-a adus da 
la Cluj diploma și rneda'ia de cam
pioană republicana de junioare la 
aruncarea grenadei). Prietena el, 
Sabina Cîrstea. .aleargă acum 100 
m. în 13,.6—13,7 și sare în lungi
me peste 4,50 m.

Am amintit rezultatele pe care le 
obțin numai cî|iva dintre sportivii 
colectivului fabricii de încălțăminte 
din R.-Vîlcea. Dar aici, deși co
lectivul este tînăr, în creștere, se 
duce o activitate intensă, multila
terală, care-i angrenează Pe toți cei 
516 membru. Cele 11 ss-cții pe ra
mură de sport — dintre care fotba
lul, handbalul, voleiul, atletismul, 
oină, tenisul de cîmp și tenisul de 
masă și-au încheiat bilanțul cu o 
serie de succese promițătoare — 
își duc în mod sistematic activita
tea. Sala de sport îi primește zilnic 
pe fotbaliști, pe boxeri, voleibaliști 
și voleibaliste, care și-au început 
antrenamentele. Schiorii, care deo
camdată n-au ieșit la antrenamente 
în aer liber, din lipsă de zăpadă, 
fac și ei exerciții ajutătoare în sală, 
căutînd să se pună la punct cu 
pregătirea fizică.

Sportivii de la fabrica de încăl
țăminte din R.-Vîlcea sînt în ace
lași timp vrednici muncitori. Nume
roși sînt sportivii care își îndepli
nesc și chiar depășesc normele de 
prodtfcție. Așa e, de exemplu hand- 
ibailista Painasohiwa Dumitrescu.

La fel de vrednici ca Paraschî- 
va Dumitrescu sînt voleibalistul 
Gheorghe Stoian. stanțator frun
taș în producție, handbalista Clga 
Weber fruntașă în producție, Du
mitru Crețu, iăbăcar fruntaș, unul 
din cei mai buni jucători ai echi
pei ide oănă și alții.

PtJKE Ml HAI

sarcinile de plan 3—400 pe- 
de schiuri din lemn de fra-

c.c.s.

Centrale de fotbal

In wtii patriei noastre

Eugen 
arătat 
el se 
aceas-

ro«t 
da 

cen- 
1954.

Reghin 25 (Agerpres)
Zilele trecute întreprinderea fores

tieră pentru industrializarea leși
nului din Reghin a primit o scri- 
soar-e din partea C.CjF.S.-uhu prea 
care se comunica că firma ..Com
merce Comrssion Mohamed Boo- 
dak“ din Beirut (Liban) ae intere
sează de nod tip de canoe pentru 
două persoane. Acesta nu este un 
caz Izolat. Renumele ambarcațiuni
lor sportive fabricate in R.P.R. a 
trecut de mult peste hotarele țârii 
noastre. He și-au dovedit superio
ritatea în concursurile din cadra: 
Festivalului Mondial ai Tineretulie, 
la cursa de mare fond pe Dunăre 
și la alte numeroase competed 
sportive interne și internaționale.

In anul 1954 colectivul secției 
ambarcațiuni și-a îndeplinit planul 
anual de producție in proporție de 
119,6 la sută. Anul trecut, munci
tori din această secție au început 
fabricarea unor noi tipuri de am
barcațiuni : tip caiac și canoe, din 
furnir de mahagonit presat, prin
tre care și cel căutat de firma din 
Beirut. Caâaeuriîe simt de 1,2 și 4 
persoane, iar canoele de 1 și 2 per
soane. Pentru prima oară In țara 
noastră s-au fabricat anul trecut la 
această întreprindere schiif-uri de 
2 persoane fără cîrmă, cu rame și 
schituri de 4 ț-1 persoane, cu vîsje 
din lemn die oedru. Printre produse
le realizate de muncitorii acestei 
fabrici se mai găsesc bărci tip ma
rin din lemn de ulm, stejar și fra
sin, luntre de salvare, canoe 
10-M persoane, ambarcațiuni 
vele tip „Star" de 22 m.p. și 
„Cuier" de 45, m.p. cu cabine 
alte ambarcațiuni. Tot aici se ma» 
execută sute de bărci universale 
pentru lacurite din stațiunile dw o- 
dihnă și parcuri.

In prezent, muncitorii secției am
barcațiuni l'UCTaază la finisarea unor 
noi serii de calacuri și canoe do 
mahagonit presat. Acum ei se pre
gătesc să execute ambarcațiuni 
pentru campioniatnl european de ca
notaj,-ce va avea loc anul acesta 
în patria noastră.

Cele mai frumoase rezultate în 
producție Ie obține maistrul Ștefan 
Varga și muncitorul Desiderni Ko- 
pacs, care lucrează ta confecționa
rea schiturilor și luliu Barabas care 
lucrează la executarea băncilor de 
agrement

Colectivul secției ambarcațiuni 
s-a angajat să producă în acest an 
peste 
rechi

Acest titlu, așezai lingă un afiș 
în fățiși nd un mante a cărui silu
etă masivă și albă se înalță spre 
cerul albastru-iniens al unei 
seri de iarnă, îndeamnă pe multi 
dintre bucureștenii care trec prin 
fața Casei de Cultură a Sindica
telor să se abată din drum și să 
viziteze mica, dar interesanta ex
poziție cu peisaje de iarnă.

Este a doua expoziție de foto
grafii turistice organizată In Ca
pitală într-un interval destul de 
sourt. Iată de ce, pășind pragul 
noii expoziții, glndul te poartă la 
imaginile văzute cu numai două 
luni în urmă. într-o altă sală mai 
spațioasă, cu o mai mare varieta
te de teme.

Intr-adevăr, expoziția organizată 
de cercul turistic al Casei de Cul
tură a Sindicatelor este de pro
porții mai mici, are o tematică 
mai restrînsă, dar nu-i lipsită de 
lucrări realizate, care atrag aten
ția și emoționează. Din păcate, 
spațiul redus al expoziției nu a 
permis punerea în valoare a tutu
ror acestor fotografii, astfel că vi
zitatorul trebuie să cerceteze, cu 
răbdare, fiecare colț al panourilor. 
Ar fi fost mai indicat să se re
nunțe chiar la unele „piese" me
diocre cum ar fi cele trei fotogra
fii format 13x18 înfățișînd Valea 
Sîmbetei șl alte cîtcva pentru a se 
«ea spațiul necesar prezentării la

admlam comisiilor centrate

In zilele de 23, 24 și 25 ianuarie 
•-a desfășurat la București confe
rința pe țară a comisiei centrale 
de handbal. Lucrările conferinței 
s-au desfășurat la un nivel ridi
cat, Biroul comisiei centrale adu- 
etnd in discuție cele mal actuale 
probleme legate de dezvoltarea 
handbalului in țara noastră. Spre 
deosebire de anii trecuți, tn anul 
acesta s-a pus cu deosebită tăne 
problema ridicării procesului de 
instruire și educare a sportivilor 
la o treaptă științifică.

Prima zi a conferinței a 
rezervată piezentării dării 
seamă a activității comisiei 
trale de handbal pe anul
S-a arătat că, dacă pe plan ge
nerai handbalul a Înregistrat in 
anul trecut un progres simțitor, 
totuși în unele probleme (juni
ori, popularizarea handbalului in 
unele regiuni, unificarea arbitra
jelor, etc.) mai există încă lipsuri 
serioase. Din darea de seasaă a 
reieșit clar că, Ia anul 1S54 
nivelul pregătirii tehnice al echi
pelor noastre fruntașe, șl in spe
cial al celor femtnine, a crescut 
mult față de anii precedenți, ceea 
ce a contribuit la realizarea unor 
Jocuri spectaculoase și deci Ia 
răspîndirea în șl mai mare mă
sură a acestui frumos joc sportiv 
în rînduriîe tineretului munci
tor.

Tot atît de clar a fost însă și 
faptul că ia acele regiuni unde 
handbalul nu este încă suficient 
de cunoscut și de apreciat șl 
unde niveiul echipelor este scă
zut (Baia Mare, Hunedoara, Ora
dea, Bacău, etc.) nu s-a făcut 
nimic pentru îndreptarea acestei 
stări de lucruri. De asemenea, 
dîn darea de seamă, a reieșit că 
biroul comisiei centrale de hand
bal nu a avut o permanentă șl 
strînsă legătură cn comisiile re
gionale, fant care a contribuit ca 
în activitatea comisiei centrale să 
se ivească multe greutăți și, ca 
în general munca el să fie une
ori greșit orientată.

Cu prilejul conferinței pe țară 
au fost prezentate o scrie de re
ferate care au avut menirea să 
trateze pe larg aspectele celo 
mal importante ale activității 
handbalistice diu anul trecut. 
Astfel, primul referat prezentat 
a fost acela al arbitrului 
Munteanu (Sibiu) care a 
conferinței felul în care 
pregătește. împărtășind pe 
tă cale celorlalți arbitri o serie 
de metode de muncă deosebit de 
folositoare. După aceea, antreno
rul echipei Metalul Reșița, care 
activează In categoria A, — ing. 
Cristin Paul Petri — a vorbit 
despre: „Rolul și exemplul per
sonal al antrenorului în educarea 
sportivilor”.

In continuare comisia regională 
de handbal Timișoara a prezen
tat un raport de activitate, în 
care a fost analizată munca aces
tei comisii pe anul 1S54. Rapor
torul. tov. Iosif Marconi, a pre
zentat o situație cu multe exem-

Conferiah Comisiei
Sîmbătă 29 și duminică 30 ia

nuarie va avea loc in Capitală 
Conferința Comisiei centrale de 
fotbal. Lucrările conferinței sa 
vor desfășura în sala C.CA. din 
str. Const. Miile nr. 1, începtmf

un format mai mare a unor pei
saje, pe care dimensiunile mici le 
sufocă. Iată, de pildă, fotografia 
.Poem de iarnă în pădure", in 

care privești prinfr-o horbotă de 
crengi acoperite de zăpadă spre un 
luminiș seînteind sub razele soa
relui, ar fi cîștigat mult în valoa
re pe un formai mai amplu. De a- 
setnenea, peisajul „Valea Ialomi- 
cioarei", în care îți reține atenția 
prospețimea zăpezii pufoase și re
flexele 
care nu 
pojghiță 
dreptățit

Nu vrem să scădem, prin aceste 
observații, din meritele organiza
torilor. Așa cum am spus mai îna
inte, expoziția est» interesantă șl 
cuvintele de Icudă care au aco
perit multe file din cart pa de im- 

apusului de soare pe apa 
a prins nici măcar o 

de gheață, este și el nc- 
de formatul redus.

ple, ceea ce a făcut ca o serie 
de activiști obștești să capete 
prețioase Indicații asupra telului 
cum trebuie organizată munca 
pe plan regional.

Au mal fost prezentate referate 
cum ar fi: „Problemele actual» 
ale noii concepții de joc’’ — pre
zentat de antrenorul Constantin 
Popescu; „împotriva formalis
mului în arbitraj” — prezentat 
de Eugenia Dumitru; „Munca 
educativă în procesul de instrui
re și competiții — prezentat de 
Vasile Negreanu, etc.

O bună parte a lucrărilor con
ferinței a fost rezervată discu
țiilor, în care delegații prezcnțl 
au ridicat probleme legate de ac
tivitatea în handbal pe plan ge
neral sau local. Astfel, delegata 
Emiiia Atanasiu (Iași) a arătat 
situația cu totul necoresp tună
toare în care se găsesc terenurile 
din orașul Iași, prec.ua și problema 

sprijinului pe care comisiile ob
ștești trebuie să-l primească de la 
comitetele C.F.S. subliniind dezin
teresul arătat do comitetul regio
nal C.F.S. Iași față de comisia 
sa regională de handbal, care-și 
ține ședințele pe o sală.

Delegatul colectivului sportiv 
Progresul Odorhei, Enteric Mesa- 
rosz a adus la cunoștința confe
rinței faptul că activitatea aces
tui colectiv nu este de loc spriji
nită de asociația respectivă. „In 
anul 1954, a spus tov. Mesarosz, 
noi am primit de la asociație 
o singură minge, și... atît”. An
trenorul Aurei lincuțescu (Știința 
Cluj) a arătat că această echipă 
de handbal a fost desființată de 
asociație. Tovarășul constantin 
Căpățîuă (reg. Hunedoa: a) a vor
bit despre problema handbalului 
in această regiune, unde majori
tatea colectivelor nu sprijină de 
loc acest sport, criiicînd just co
misia centrală pentru faptul că 
nu a făcut nimic in această pri
vință.

Un fapt remarcat de majarita- 
tea delegațiilor ia conferință, a 
fost acela că, cu excepția aso
ciațiilor Flamura roșie. Recolta 
șl știința, celelalte asociații nu 
șl-au trimis reprezentanți la con
ferință. Este un fapt grav, pe 
care secția C.F.S. a C.C.S. tre
buie să-1 analizeze.

Conferința comisiei centrale do 
handbal a ales Biroul comisiei, 
care este compus din următorii 
tovarăși: Petre Capră — preșe
dinte; V. Negreanu, I. Marin,
A. Kutik, Gh. Săvescu șl Ana 
Zăhan — vicepreședinți; P. Ctrli- 
geanu — secretar șl Gh. Popcscu, 
Eugenia Dumitru, Ion Kunst, V. 
Florea, Călin Antonescu, C. Po
pescu, Lucia Bucnrolu șl Fr. Spier 
— membri.

Concluziile conferințe! au fost 
trase de tov. Gh. Smoleanu, di
rectorul Direcției Jocuri sportive 
din C. C.F.S. și de tov. Pctr» 
Capră, președintele comisiei cen
trale de handbal.

de la ora 9 dimineața. Cu acest 
prilej se va face o analiză a ac
tivității fotbalului pe antd 1954 
ți se vor stabili obiectivele pe 
anul 1955 în domeniul fotbalului.

preș ii dovedesc din plin acest lit*  
cru. Și cum n-ar fi interesantă 
tind, într-o plimbare de o jumătate 
de oră ai cutreierat Bucegii, a*  
proape în întregime, al urcat Pia
tra Craiului de unde te atrag spre 
crestele lor semețe, munții Făgă
rașului, ba mai faci și popasuri 
răzlețe în Ciucaș, în Retezat, Apu-> 
seni sau în munții Moldovei. In*  
tîlnești, în acest drum, excursio
niști dc.r mai ales schiori. Și din
tre toți îți stăruie mai mult în a- 
mintire cei doi copii, pe tălpici de 
lemn meșterite in satul lor ascuns 
în cine știe ce vă.'ugă; doi copil 
care își profilează siluetele lor do
lofane pe o coamă de deal de 
unde vor porni, într-o clipită — 
cp vîntul, ca gîndul — pe costișa 
cu omăt.

BONIFACIO, j

prec.ua


Astăzi, primele antrenamente oficiale fin caM cayteiMii 
de calificare la bob

Campionatul republican de cros, individual

r SINAIA 26 (prin telefon). Ulti- 
jnele pregătiri în vederea disputării 
CBKtirsuiui de calificare pentru a- 
ț»opiatal campionat republican de 
fe au fost încheiate. Amenajarea 
pîrtiei a fost terminată din timp și 
actualmente ea se prezintă în bun® 
«endițiuni. Ieri, a avut loc cîntă- 
ritrea echipajelor, care în majoritate 

prezentat în limita permisă de 
■Ogulamcnt.

Și acum iată și cîtevă aspecte din 
felul cum au înțeles unele echipaje 
SA se „pregătească" în vederea a- 
restuî concurs de calificare. Astfel, 
echipajul colectivului sportiv Dina- 
aao Pioești, care a preluat un bob 
de la colectivul Progresul Sinaia 
»-a prezentat cu el deteriorat la 
rfirtar. Acest lucru a determinat pe 
organizatori să nu permită aces
tui echipaj participarea 1a concurs. 
Nici echipajele colectivului sportiv 
Voința București — pretendente la 
locuri fruntașe în acest campionat — 
nu vor putea lua parte la concursul 
de calificare, deoarece pînă ieri nu 
•-au prezentat în localitate.

Joi și vineri, începînd de la ora 
9 dimineața, vor avea loc antrena
mentele oficiale pentru boburile de 
două persoane. Sîmbătă și duminică 
M vor disputa întrecerile pentru a- 
eeste echipaje. Luni dimineață vor 
wvea loc antrenamentele echipaje
lor de patru persoane, iar marți și 
«Htercuri se vor desfășura întreceri
le echipajelor sus amintite.

Aspecte din campionatul categoriei B '—seria II-a
De-a lungul celor 24 de etape 

din categoria B — seria a II-a, 
kipta pentru primul loc crt și a- 
ceea pentru evitarea zonei de re
trogradare a fost deosebit de e- 
chîlibrată. La un moment dat, 
spire afîrșitul etapelor din retur, 
nu «nai puțin de 5 echipe candidau 
ia egală măsură pentru cucerirea 
primului loc (Metalul Baia Ma
re, Flacăra Mediaș, Avîntul Re
ghin, Flamura roșie Cluj și Lo- 
«omotiva Cluj), în timp ce cele- 
laîte opt echipe erau amenințate 
ifeopotrivă die retrogradare. Se în
țelege deci, că înitr-o asemenea si
tuație, meciurile au fost foarte e- 
cfcflîbrate și că fiecare punct cîș- 
tîgat sau pierdut avea o impor- 
tanță covîrșitoare pentru configu
rația clasamentului. In aceste me
ciuri decisive rolul oel mai im
portant în obținerea victoriei l-au 
avut pregătirea morală și die vo
ință, spiritul de luptă, elanul (fe 
care au dat dovadă jucătorii. E- 
chipa care a întrunit toate aces
te calități a fost, fără îndoială, 
campioana seriei, Avîntul Reghin.

Jucătorii de la Avîntul Reghin, 
fără să-și depășească adversarii ta 
pregătirea tehnică sau tactică, au 
luptat cu o voință demnă de ad
mirat și s-au menținut d'e la în
ceputul campionatului într-o formă 
constantă, reușind să obțină ta ul- 
ttareâe patru meciuri șase puncte 
'Așa se explică de ce Avîntul s-a 
detașat la trei puncte de Flacăra 
Mediaș, care în ultimele patru 
Jocuri nu a obținut decît patru 
puncte șl ta speciali de cea mai se
rioasă candidată la titlu, Metalul 
Baia Mare care a totalizat doar 
un punct în ultimele patru me
ciuri !

In jocul de fotbal ca și ta toate 
întrecerile sportive, pregătirea mo-' 
rată și de voință are un ral ho 
tărîtor. Amețiți la un moment dat 
de succese, greșit îndrumați, ju
cătorii de la Metalul Baiia Mare 
au pierdut titlul, tocmai din cauza 
«latiei pregătiri morale.

Mai stat și >1te echipe care au 
Jucat slab, obținînd rezultate me
diocre din cauza insuficientei pre
gătiri morale și de voință. De pil
dă, Constructorul Arad care a ali
niat o formație destul de bună, a 
retrogradat din pricina lipsei de 
elan de care au dat dovadă jucă
torii în partea^ a doua a campio
natului.

Unele echipe au avut o fluctua
ție accentuată în rezultate de la un 

Joc la altul, dînd randament ma
xim numai ta meciurile pe care 

le considerau importante. Un 
exemplu elocvent îl oferă Metaital 
Reșița. Aceasta este singura echi
pă care a tavins-o de două ori pe 
campioana seriei. ln schimb, 
echipa din Reșița a pierdut de 
două ori cu Locomotiva Arad și 
«dată pe teren propriu cu Mine
ral Lupeni ! Rezultă, deci, că una 
din principalele cauze ale lipsei 
de constanță a echipei a fost pre
gătirea morală și de voință a jucă
torilor.

Trebuie să mai arătăm că an
trenorii mai poartă vina că nu 
ra Pus tm accent serios pe pre
gătirea fizică a Jucătorilor. A- 
erasta s-a făcut ta salturi; astfel, 
te ansa unor antrenamente ®e-

Bobul alunecă cu a viteză amețitoare pe plrtie

La aceste concursuri vor lua par
te aproximativ 17 echipaje de două 
persoane și 15 echipaje de patru 
persoane.

Pîrtia de bob de la Sinaia a su
ferit o schimbare în construcție în 
sensul că lungimea el a fost scur
tată. In prezent ea are circa 1.100 
de metri. Țintod seama de aceste lu

rioase echipele au obținut rezultate 
bune. In schimb, atunci cîmd pre
gătirea fizică a fost neglijată, 
echipele au avut accentuate 
scăderi. Un exemplu es>te Meta
lul Baia Mame, care ta urma unor 
antrenamente metodice, cu o bună 
pregătire fizică a jucătorilor, a 
reușit să cîștige cîteva meciuri în 
șir la scoruri concludente. La 
sfîrșitul campionatului însă, băi- 
mărenii s-au prezentat ou o pre
gătire fizică insuficientă și au 
pierdut majoritatea partidelor în 
partea a doua a jocului. 
Au fost echipe, ca de pildă Fla
mura roșie Cluj, Minerul Lupeni 
și chiar Dinamo VI (ta partea a 
doua a campionatului) care au 
avut o comportare meritorie toc
mai datorită spiritului de luptă, 
elanului, îmbinate cu pregătirea 
fizică a jucătorilor.

Vorbind despre cele mai impor
tante aspecte ale campionatului 
de anul trecut, ne vom opri asu
pra procesului de instruire, adică 
modul' în care au fost pregătite 
echipele din punct de vedere fizic, 
tehnic și tactic. De la început, tre
buie să subliniem că pregătirea 
fizică a echipelor a fost, tau ge
neral, mai bună decît cea arătată 
în campionatul dta 1953. In 
schimb, pregătirea tehnică și tac
tică a lăsat mult de dorit. Antre
norii n-au reiușit să atingă ni
velul satisfăcător al unei bune 
pregătiri a echipelor pe care le 
conduc. Ei au urmărit, ta primul 
rînd, obținerea unui rezultat ime
diat, aplicînd diferite tactici de
fensive, neglijînd aproape total 
cheta succesului unei echipe de 
fotbal, jocul de atac. Foarte puține 
echipe utilizează schimbul de lo
curi (doar Flamura roșie Cluj și 
Dinamo VI, și acestea în mod spo- 
radic). Tactica obișnuită a echi
pelor se lfcnitează, în general, la 
o apărare ermetică și ta aseme
nea cazuri se joacă de cele mai 
multe ori ta o singură poartă. 
Astfel, jocul se îngrămădește ta 

careu unde pasele sînt trimise 
fără adresă și unde fiecare înain
taș — încaidrtadu-se mecanic în 
sistemul W. M. — este sever mar
cat de un apărător. Exemple de 
echipe care au dominat și nu au 
reușit să marcheze din cauza 
ineficacității liniilor de atac au 
fost Metalul Oradea, Locomotiva 
Arad, Locomotiva Oradea și Con
structorul Arad; acestea n-au în
scris, ta medie, nici măcar un 
gol de meci 1

Cele mai eficace înaintări le-au 
avut echipele Flamura roșie Cluj 
și Metalul Baia Mare (cîte 36 
goluri), Avîntul Reghin (35 go
luri) și Locomotiva Cluj (33 go
luri). In general însă, numărul 
golurilor înscrise chiar de aceste 
echipe este insuficient. Acest lucru 
dovedește că jucătorii acestei serii 
au încă multe lipsuri în ceea ce 
privește trasul la poartă. Șutul la 
poartă 6e execută imprecis, slab, 
și dita această cauză multe ocazii 
clare de gol sînt ratate. în a- 
ceastă direcție este edificator cla
samentul golgheterilor. Primul ta 
această listă este Halta (FI. roșie 
Cluj) oare a înscris 11 goluri în 
24 meciuri Deci, nici măcar ju

cruri primele echipaje clasate la a- 
ceste concursuri vor stabili totodată 
și recordurile pîrtiei.

Miercuri seara boberii vor pleca 
la Poiana Stalin pentru a se pre- 
eti în vederea finalelor campionate-

■ care vor începe curînd.

GH. ȘTEFĂNESCU

mătate din numărul jocurilor sus
ținute. In ordine, clasamentul se 
prezintă astfel: 10 goluri: Urcau 
(Met. Reșița), Munteanu (FI. ro
șie Cluj); 9 goluri: Balint (Avîn
tul), Filiimom (Minerul Lupfenl); 
8 goluri: Firică (Dinamo VI) și 
Nemeș (Minerul Lupeni) etc.

Pregătirea tehnică a jucătorilor 
a fost, în general, nesatisfăcătoa
re. Pasele au fost de cele mai 
multe ori fără adresă, stopurile 
greșit executate, iar reluările di
recte, jocul cu capul și în special 
șutul la poartă au arătat că mulți 
din jucătorii acestei serii nu s-au 
străduit și nici nu au fost ajutați 
de antrenorii lor să-și ridice cu
noștințele tehnice, măcar la un 
nivel satisfăcător. In legătură cu 
pregătirea silabă a echipelor, tre
buie citați antrenorii Al. Ardos 
(Metalul Baia Maire), Torjoc (Loc. 
Oradea) și Perneki (Loc. Arad1).

Promovarea elementelor tinere 
a constituit o problemă pe care nu 
s-au străduit s-o rezolve toate 
echipele din această serie. Excep
ție face doar Flacăra Mediaș, care 
a promovat cu succes cîțiva ju
cători tineri. Antrenorii nu s-au 
străduit să promoveze tineri fot
baliști ridicați din echipele de ju
niori și, ca urmare, au fost ne
voi ți să folosească jucători vîrst- 
nici. Exemplu este Constructorul 
Arad, care a utilizat o serie de 
jucători vîrstnici — ce-i drept cu 
o bună pregătire tehnică — cum 
sînt Vass, Reinhardt, Cătrăniri, 
Carpineț, Bachner, care n-au cores
puns însă în ceea ce privește pre
gătirea fizică. Antrenorul echipei 
a introdus ta formație jucători ti
neri doar atunci cînd unul dtn 
„titdlari“a fosil indisponibil. Așa 
se poate da exemplul jucătorului 
Șerban. Aproape toate echipele au 
neglijat problema reîmprospătării 
cadrelor. Chiar dacă unele forma
ții au utilizat jucători tineri, aceș
tia au fost ta mare parte insu
ficient pregătiți din punct de ve
dere tehnic și fizic pentru a face 
față meciurilor grele, de uzură, 
clin această serie. (Locomotiva 
Cluj, Locomotiva Oradea). Pentru 
remedierea acestor lipsuri, antre
norilor și jucătorilor le revirr sar
cini importante:

— Antrenorii trebuie să folo
sească metoda individualizării an
trenamentelor în funcție de calită
țile și defectele fiecărui jucător. 
Ei vor trebui să pună un accent 
deosebit mai ales pe îmbunătăți
rea tehnicii individuale și pe pre
gătirea fizică a jucătorilor.

— Antrenori! trebuie să pre
gătească temeinic și să promoveze 
apoi cu mult curaj elementele ti
nere.

— Antrenorii își vor orienta ju
cătorii spre jocul ofensiv, de ca
litate tehnică superioară și nicide
cum să urmărească obținerea de 
rezultate imediate, prta tactici 
speciale de apărare.

Jucătorii nu trebuie să manifeste 
automulțumire pentru anumite re
zultate. ci să privească în mod 
autocritic contribuția lor în jocul 
echipei, străduindu-se neîncetat 
să fie un exemplu de disciplină și 
conștiinciozitate în pregătirea de 
zi cu zi.

I. NANU

și pe echipe,
Din analiza desfășurării edițiilor 

tfecute ale tradiționalelor campiona
te de cros „Să întîmpinăm 1 Mai" 
și „Să întîmpinăm 7 Noiembrie", 
S-a putut ajunge la o serie de con
cluzii deosebit de interesante în 
ceea ce privește dezvoltarea cu suc
ces a acestor întreceri. Dacă la pri
mele ediții ale acestor competiții 
participarea — ta faza finală — 
a atleților fruntași a constituit un 
puternic stimulent pentru atleții ti
neri și pentru începători, mai apoi 
faptul acesta nu a mai reprezentat a- 
celași stimulent Lucrul acesta apare 
destul de .limpede, dacă vom ține 
seamă că participarea în întrecerea 
finală a atleților fruntași rezolva 
aproape totdeauna situația clasa
mentului, cel puțin pentru primele 
15—20 de locuri, ta timp ce con- 
curenții din regiuni trebuiau să se 
mulțumească cu locuri codașe. Or, 
lucrul acesta a produs de multe 
ori o oarecare descurajare în rîndul 
celor ieșiți din marea masă a par- 
ticipanților la cros. Acest fapt a 
ieșit și mai mult în evidență la 
campionatul pe echipe. Pe de altă 
parte, prin participarea atleților frun
tași, trebuia să se creeze cohdrțiuni 
de concurs mai dificile, (traseul 
mai lung, mai accidentat etc.) care, 
față de diferența firească a nivelu
lui de pregătire care exista între 
cele două categorii de concurenți, 
prezenta un plus de dificultate pen
tru concurenții din marea masă a 
participanților.

Luînid în discuție această pro
blemă, Comisia Centrală de atletism 
a ajuns la concluzia că lucrul cel 
mai potrivit pe care trebuie să-l 
facă, este organizarea unui cam
pionat special, deschis numai atle
ților fruntași, lăsîndu-se astfel cele 
două competiții existente la dispo
ziția marii mase a tineretului nos
tru.

Campionatul republican de cros 
pe 1955, pentru atleții fruntași, se 
va desfășura individual și pe echipe, 
la Oradea, la 13 martie, în organi
zarea C.C.F.S., a Comisiei Centra
le de atletism, cu sprijinul Comi-

Excursii pe Valea Prahovei
In fiecare sîmbătă după amiază 

pleacă din București spre Valea 
Prahovei numeroase grupuri de ex
cursioniști, care totalizează de o- 
bicei în jurul a 1000 persoane. Cei 
mai mulți dintre ei iau parte la ex
cursiile organizate de Consiliul Sin
dical Regional București prin Bi
roul de Turism și Excursii, benefi
ciind de reducerea pe G.F.R. acor
dată grupurilor.

Cei ce coboară sîmbătă seara la 
Sinaia, Bușteni sau Predeal se în
dreaptă spre cabanele din Bucegi 
și Gîrbova de unde, a doua zi, por

INFORMAȚII
I. Metalul Steagul roșu Orașul 

Stalin — Voința București (hochei). 
In mod normal, echipa metalurgiști- 
k>r din Orașul Stalin, va depăși for
mația bucureșteană.

II. Casa Centrală a Armatei — 
Știința Cluj (hochei). Un meci intere
sant, în care formația militară are 
de înfruntat elanul studenților clu
jeni, campioni ai R.P.R. pe anul 
trecut.

III. Fortschritt Meerane — Dinamo
Berlin. (1-2). In clasamente: 
Fortschr. (acasă) 7 2 1 4 13:14 5
Dinamo (depl.) 7 4 0 3 16:10 8

IV. Chemie Halle Leuna — Chemi© 
Karl Marx Stadt. (1-0). In clasa
mente:
Chem. H. Leu. (acasă) 7 4 1 2 9: 6 9 
Chemie K. M. (depl.) 7 2 1 4 11:16 5

V. Vorwarts Berlin — Turbine Er
furt. (2-3). In clasamente: 
Vorwarts (acasă) 8 4 3 1 15:13 11
Turbine (depl.) 7 2 3 2 11:10 7

VI. Rotation Leipzig — Rotation Ba
belsberg. (1-1). In clasamente: 
Rotat. Leipz (acasă) 7 4 2 1 17:12 10
Rotat. Babel, (depl.) 7 2 1 4 6:1C 5

VII. Einheit Dresden — Lokomotiv©
Leipzig. 1-0. In clasamente: 
Einheit (acasă) 8 6 1 1 24:11 13
Lokom. (depl.) 7 4 1 2 10: 6 9

VIII. Aktivist Brieske — Wismut
Karl Marx Stadt. (1-3). In clasa
mente:
Aktiwist (acasă) 8 4 2 2 13:10 10
Wismut (depl.) 7 0 3 4 12:18 3

IX. Empor Rostock — Motor Zwic*  
kau. (1-2). In clasamente:
Empor (acasă) 6 4 2 0 8: 1 10
Motor (depl.) 8 3 0 5 12:17 6

X. Dinamo București — Casa Cen
trală a Ajmatei. (17-9). In clasa
ment:
1. Dinamo B 4 1 1 121:95 9
3. C.C.A. 6 3 1 2 82:86 7

XI. Știința I.C.F. — Flacăra Plo- 
ești. (18-11). In clasament:
4. Știința 6 3 0 3 104:103 6
5 Flacăra 8 3 0 3 92: 99 fl

XII. Locomotiva București — Re
colta M.A.S. (13-19). In clasament:
fl. Locomotiva 6 1 0 5 77:109 2
3. Recolta fl 3 2 2 104: 96 8

MECIURI DE REZERVA

A. Timișoara — Tg. Mureș. (3-6) 
In clasament

pe anul 1955
tetuiui C.F.S. Oradea. Campionatul 
are două etape : etapa I-a pe aso
ciații, între 15 februarie și 6 mar
tie, ta localitățile ce vor fi alese 
de fiecare asociație și etapa a II-a, 
finală, la Oradea.

In prima etapă au dreptul să par
ticipe toți alergătorii de la 400 m. 
în sus, clasificați în orice catego
rie, iar la juniori cei născuți în anii 
1936 și 1937. Pentru a participa la 
campionatul pe echipe, colectivele 
trebuie să prezinte echipe formate 
din 5 alergători, din care contează 
primii 4 în clasament și din 4 aler- 
gătoare, din care contează primele 
trei. In etapa finală a campionatu
lui pe echipe la senioare pot parti
cipa alergătoare clasificate la orice 
categorie în probe de la 400 m. în su»; 
iar la seniori, alergătorii clasifi- 
câți în categ. a II-a, I-a și maeș
tri. La juniori și junioare, jumăta
te din echipa trebuie să aibă clasifi
care sportivă de la 400 m.' în sus 
la băieți, și de la 200 m. în sîis, 
la fete. Sportivii participant în eta
pa finală trebuie să se fi clasat 
pe unul din primele 15 locuri la e- 
tapa pe asociație. Pentru a partp 
cipa la campionatul pe echipe, a-' 
soci ați ile trebuie să prezinte for
mații alcătuite din 12 atleți (se
niori), 10 la senioare și juniori și 8 
la junioare. Dintre aceștia vor con
ta în clasament, la fiecare catego
rie, primii 10 la seniori, 8 la seni
oare și juniori și 6 la junioare.

Asociațiile care nu-și pot alcătui 
echipe, pot trimite concurenți indi
viduali, cu condiția ca aceștia să ai
bă clasificarea de categ. I-a sau 
maestru, la seniori, de la categ. a 
II-a în sus, la senioare, iar la ju
niori, cei clasificați la orice cate
gorie.

Distanțele traseelor, la finale, vor 
fi: 10.000 m. (seniori), 2.500 m 
(senioare), 3.000 m. (juniori) și 
1.000 m. (junioare). In etapa pe a- 
sociație distanțele vor fi fixate de 
fiecare asociație, și nu vor măsura 
mai puțin de 70 la sută din dis
tanțele de mai sus.

nesc în excursii sau se avîntă pe 
pîrtiile de schi. De altfel, mulți din
tre ei își trec cu acest prilej nor
mele G.M.A. la turism și schi, iar 
uneori participă la interesante con
cursuri de orientare turistică pe 
schiuri.

Deoarece, numărul celor care do-' 
• resc să-și petreacă duminica schiind 

sau făcînd excursii la munte crește 
mereu, C.S.R. București prin B.T.E. 
va organiza începînd de duminică 
30 ianuarie excursii cu plecarea jdin 
București duminica dimineața și 
înapoierea în seara aceleiași zile.

onosport
4. Timișoara 5 1 0 4 19:39 1
1. Tg. Mureș 5 4 1 0 45:29 9

B. Orașul Stalin — București. (8-16). 
In clasament:
3. Orașul Stalin 5 1 1 3 32:53 3
2. București 5 2 0 3 45:32 4

C. Avîntul Deta — Electromotor 
Timișoara. In clasament:
3. Avîntul 4 3 1 0 87:31 7
1. Electromotor 4 4 0 0 62:36 8

D. Constructorul Lugoj — Știința 
Invățămînt. In clasament:
7. Constructorul 4 1 0 3 35:59 2
5. Știința 5 2 1 2 85:71 5

Meciurile III, TV, V, VI, VII, VHI
și IX sînt din campionatul de fotbal 
al R.D.G. Meciurile X, XI, XII, sînt 
din „Cupa de iarnă”, la handbal 
masculin de sală. Meciurile A și B 
sînt din „Cupa Orașelor” la hand
bal feminin de sală, iar C și D din 
„Cupa Sfatului Popular al orașului 
Timișoara” la handbal masculin de 
sală.

★

In urma trierii și omologării bu
letinelor depuse la concursul PRO
NOSPORT Nr. 3 (etapa din 23 I. 
1955) s-au stabilit următoarele re
zultate :

Buletine depuse 175.798
Premiul I 43 buletine cu 12 re

zultate exacte a cîte 1942 lei fie
care.

Premiul II 1010 buletine cu 11 
rezultate exacte a cîte 91 lei fie
care.

Conform regulamentului valoarea 
premiului III fiind sub 25 de lei de 
fiecare buletin, întreaga sumă a fost 
alocată premiilor I și II.

Participanții din provincie au ob
ținut premiu] I după cum urmează: 
Arad 2, Baia Mare 4, Cluj 2, Con
stanța 3, lași 2, Oradea 2, Pitești 1, 
Ploești 3, Tg. Mureș 1, Orașul Stalin 
2 și Timișoara 3.

In Capitală 18 participanți au ob
ținut premiul I.



Programul turului categoriei B 
seria ll-a la fotbal

ETAPA I — 20 MARTIE

Metalul Reșița — Flacăra Mediaș 
Locomotiva Arad — FI. roșie I. H. Cluj 
Progresul Oradea — Progresul Satu Mare 
Metalul Cîmpia Turzii — Metalul Hunedoara 
Metalul Baia Mare — Metalul Oradea 
Metalul 108 — Metalul Arad
Locomotiva Cluj —• Minerul Lupeni

ETAPA II — 27 MARTIE

Metalul Oradea — Metalul Reșița 
Metalul Arad — Metalul Cîmpia Turzii 
Metalul Hunedoara — Metalul 108
FI. roșie I. H. Cluj — Metalul Baia Mare 
Minerul Lupeni — Locomotiva Arad 
Progresul Satu Mare — Locomotiva Cluj 
Flacăra Mediaș — Progresul Oradea

ETAPA III — 3 APRILIE

Locomotiva Arad — Progresul Satu Mare 
Minerul Lupeni — Flacăra Mediaș 
Metalul Reșița •— Metalul Baia Mare 
Metalul Hunedoara — Metalul Arad 
Metalul Cîmpia Turzii — Metalul 108 
Progresul Oradea — Metalul Oradea 
Locomotiva Cluj — FI. roșie I. II. Cluj

ETAPA IV — 10 APRILIE

Metalul Cîmpia Turzii — Locomotiva Arad 
Locomotiva Cluj — Flacăra Mediaș 
Progresul Satu Mare — FI. roșie I. H. Cluj 
Progresul Oradea — Minerul Lupeni 
Metalul Arad — Metalul Reșița
Metalul Baia Mare — Metalul Hunedoara 
Metalul 108 — Metalul Oradea

ETAPA V — 17 APRILIE

Metalul 108 — Metalul Baia Mare
Minerul Lupeni — Metalul Arad 
FI. roșie I. H. Cluj — Progresul Oradea 
Flacăra Alediaș — Progresul Satu Mare 
Locomotiva Arad -— Locomotiva Cluj 
Metalul Reșița — Metalul Cîmpia Turzii 
Metalul Oradea — Metalul Hunedoara

ETAPA VI — 24 APRILIE

Metalul Arad — FL roșie I. H. Cluj 
Progresul Oradea — Metalul Cîmpia Turzii 
Metalul Baia Mare — Progresul Satu Mare 
Minerul Lupeni — Metalul Oradea 
Locomotiva Cluj — Metalul 108 
Metalul Reșița — Locomotiva Arad 
Metalul Hunedoara — Flacăra Mediaș

ETAPA VII — 1 MAI

Metalul Hunedoara — Locomotiva Cluj 
Locomotiva Arad — Progresul Oradea 
FL roșie 1. H. Cluj — Flacăra Mediaș 
Progresul Satu Mare — Minerul Lupeni 
Metalul 108 — Metalul Reșița 
Metalul C. Turzii — Metalul Baia Mare 
Metalul Oradea — Metalul Arad

ETAPA VIII — 8 Mai

Metalul Baia Mare — Progresul Oradea 
Progresul Satu Mare — Metalul Hunedoara 
Minerul Lupeni — Metalul Cîmpia Turzii 
Locomotiva Cluj — Metalul Reșița
Flacăra Mediaș — Metalul 108 
Metalul Arad —• Locomotiva Arad
Metalul Oradea — FI. roșie I. H. Cluj

ETAPA IX — 15 mai
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FI. roșie I. H. Cluj — Minerul Lupeni 
Progresul Oradea — Locomotiva Clțij 
Metalul Hunedoara — Metalul Reșița 
Metalul Cîmpia Turzii — Metalul Oradea 
Metalul Arad — Metalul Baia Mare 
.Metalul 108 — Progresul Satu Mare 
Flacăra Mediaș — Locomotiva Arad

Echipa feminină ȘTIINȚA CLUJ a reușit excelenta performa nță ie a suceri doi ani la rinei ti
tlul de campioană republicană la baschet. Victoriile și frumoasa comportare a baschetbalistelor din Ciut 
se datoresc in primul rind puterii lor de luptă, dirzeniei cu care se întrec pentru a reprezenta cit mai 
bine culorile colectivului lor.

In rindul de sus, de la stingă la dreapta: Elsa Sebestyen, Anttaneta Rădulescu, Elisabeta Cris- 
iea, Ana Albu, Ana Beretzki, Mart ha Papp, Ileana Vinceler. In rindul de jos: Suzana Șerban, Frieda 
Halmagyi, Areta Racovifă, Eva Kiss, Clara Mike, Alexandru Șerban (antrenorul echipei).

Campionatul feminin de baschet (II):
II. ȘTIINȚA l.C.F. — S-a clasat 

pentru a treia oară consecutiv pe 
locul II în campionatul R.P.R., 
deși, mai ales în ultimii doi ani, se 
credea că va cîștiga campionatul 
Totuși, omogenitatea din punct de 
vedere al pregătirii fizice și teh
nice sau tactice n-u a putut supli
ni gravele lipsuri în privința cali
tăților morale și de voință ale ju
cătoarelor. Caracteristici: joc în 
viteză, organizat și în permanentă 
circulație, oferind în general un 
bun spectacol. In situațiile grele, 
moral scăzut, demobilizare, neîn
credere în forțele proprii, lipsă de 
gîndire tactică, a) pregătire fizică: 
bună, în special rezistența în regim 
de viteză; unele dintre jucătoare 
(Weisenburger și Vasiliu) au 
lipsuri în ceea ce privește forța și 
viteza, b) pregătirea tehnică: la 
un bun nivel; există însă lipsuri în 
precizia paselor cu o mînă și, mai 
ales, la aruncările libere, c) pre
gătirea tactică: 1. Individuală: — 
bună și eficace în situațiile în care 
gîndirea tactică funcționează nor
mal; jucătoarele execută corect a- 
părarea individuală, alunecările, 
flotarea și aglomerarea; sînt exe
cutate slab schimbările de adversar 
și mai ales urmărirea la panou 
care, în general, este lăsată pe sea
ma pivotului; stat încă slab execu
tate plecările din blocaj, angajarea 
pivotului și variațiunile de ritm în 
acțiuni. 2. Colectivă: — în apărare 
este aplicat destul de corect și sis
temul ,.om la om" cu flotare și 
aglomerare. Jucătoarele nu ies însă 
suficient ta intercepții și sînt ne
sigure în jocul „ocn 1a om“ agre
siv. Schimbarea de oameni se exe
cută corect, dar numai în caz de 
blocaje și deloc, în caz de contra 
atac. Contraatacul: — folosit frec
vent și organizat. Este executat pe 
aripi și are adîncime realizată prin 
schimbul de locuri. Se întîrz:e une
ori în lansare, pasa căutînd a fi 
trimisă dte obicei vîrfuliii de con

traatac. Atacul pozifional: — echi
pa folosește un pivot și rareori doi 
pivoți. Există însă unele tendințe 
spre șa bl oui sm. Jucătoarele evită să 
arunce de la semidistanță, deși „au 
coș1*,  d) pregăti’■ea moral volitivă. 
Slab realizată. Constituie lipsa nr. 
1 a echipei. Deși sînt combative, 
tocmai în situațiile grele, jucătoa
rele desfășoară lupta individual și 
anarhic, în opoziție cu jocul co
lectiv al clujencelor. Animozitățile 
șl divergențele dintre jucătoare sub
minează spiritul colectiv, care tre
buie să domnească în orice echipă, 
e) concluzii: echipa este orientată 
spre un joc modem, aplicînd în ma
re parte măsurile pentru progresul 
baschetului. Pentru anul 1955 o- 
biectivul principal al echipei tre
buie să fie îmbunătățirea pregăti
rii morale și de voință. In privința 
pregătirii lizice, insistență asupra 
dezvoltării forței, vitezei și deten
tei. Obiective pentru pregătirea teh- 
nică-tactică: creșterea preciziei în 
pasarea comună, în aruncările li
bere și de la semidistanță, perfec
ționarea aruncărilor de jos pe sub 
brațele adversarei, a urmăririi la 
panou, a plecărilor din blocaj.

★
H III. LOCOMOTIVA BUCUREȘTI. 
Locul al treilea ocupat în clasa
ment corespunde valorii arătate 
în jocuri. Caracteristici; echipă 
rutinată, joacă relaxat și calm; 
formă inconstantă, a) Pregătirea 
fizică. Cu excepția jucătoarelor 
Ferencz-Aczel și Magdin, jucă
toarele au o slabă pregătire fi
zică,' mai ales în privința rezisten
ței și forței. Lipsurile grave din 
acest domeniu provin din insufi
cienta atenție acordată la antre
namente acestui capitol, b) Pre
gătirea tehnică: în general, echipa 
nu a progresat. Jucătoarele cunosc 
dinainte executarea multor proce
dee tehnice pe care le aplică opor

tun și corect Lipsuri în privința 
aruncărilor de la semidistanță, cu 
excepția jucătoarelor Ferencz-Ac
zel și Niculescu. Da asemenea, a- 
runcările la coș din pătrunderi și 
depășiri sînt ratate în număr des
tul de mare, c) Pregătirea tactică: 
1. Individuală —' jucătoarele apli
că destul da corect apărarea indi
viduală și urmăresc bine la panou. 
Nu fac plecări din blocaj și nu 
folosesc în măsură . satisfăcătoare 
depășirile. 2. Colectivă — apăra
rea. Echipa aplică sistemul „om 
la om" corect. Nu știe să efec
tueze apărarea agresivă. Contra
atacul — echipa urmărește efec
tuarea lui. Greșește însă că nu 
dublează vîrful de contraatac în 
acțiunea finală. Atacul poziție J: 
echipa joacă „dă și du-te“ cu 
multă circulație pe sub cor Se 
execută și blocaje dar fără «i fie 
fructificate. Bun echilibru defen
siv, realizat prin Niculescu, c„.e 
conduce atît atacul cît și apărarea. 
Neavînd un sistem bine precizat, 
echipa face față cu greu unei a- 
părări agresive, d) Pregătirea mo
rală și de voință. Jucătoarele sînt, 
în general, calme și destul de ho- 
tărîte în acțiuni. Inconstante însă 
în ceea ce privește combativita
tea, avînd o atitudine indiferentă 
față de colectiv (cu excepția lui 
Niculescu și Ferencz). e) Conclu
zii: echipa a fost insuficient pre
gătită,suplinind lipsurile prin ex
periența de joc- Obiective pentru 
1955: disciplinarea jucătoarelor In 
ceea ce privește prezența și punc
tualitatea la antrenamente; com
pletarea efectivului cu jucătoare 
tinere și dotate cu calități; in
struirea unei jucătoare-pivot de 
talie înaltă; perfecționarea pătrun
derilor, depășirilor, atacului îm
potriva apărării agresive și stabi
lirea unui atac mai organizat 
Realizarea unei pregătiri fizice co
respunzătoare unei echipe de ca*  
tegoria A, în special în privința 
rezistentei și forței.

Campionatele republicane die patinaj
ETAPA X - 22 MAI

Metalul Oradea — Flacăra Mediaș 
Locomotiva Arad — Metalul 108
Metalul Hunedoara — FI. roșie I. H. Cluj 
Progresul Satu Mare — Metalul Arad 
Locomotiva Cluj — Metalul Cîmpia Turzii 
Minerul Lupeni — Metalul Baia Mare 
Metalul Reșița — Progresul Oradea

ETAPA XI — 29 MAI

Metalul Reșița — Minerul Lupeni
Metalul Arad — Flacăra Mediaș
Metalul Baia Mare — Locomotiva Arad 
Metalul 108 — FI. roșie I. H. Cluj
Progresul Oradea — Metalul Hunedoara 
Metalul Cîmpia Turzii — Progresul Satu Mare 
Locomotiva Cluj — Metalul Oradea

ETAPA XII — 5 IUNIE

Progresul Oradea — Metalul Arad
Progresul Satu Mare — Metalul Oradea 
Metalul Baia Mare — Locomotiva Cluj 
Minerul Lupeni — Metalul 108 
FI. roșie I. H. Cluj — Metalul Reșița 
Flacăra Mediaș — Metalul Cîmpia Turzii 
Locomotiva Arad — Metalul Hunedoara

ETAPA XIII — 12 IUNIE

Metalul Reșița — Progresul Satu Mare 
Flacăra Mediaș — Metalul Baia Mare 
Metalul Oradea — Locomotiva Arad
FI. roșie I. H. Cluj — Metalul Cîmpia Ttirzii 
Metalul tOS — Progresul Oradea
Metalul Hunedoara — Minerul Lupeni 
Metalul Arad — Locomotiva Cluj.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

$

De cîteva zile, temperatura scă
zută înregistrată în majoritatea re
giunilor din țară a înviorat rit
mul de pregătire a sezonului de pa
tinaj. Din foarte multe colțuri ale 
țării sîntem înștiințați că patina
torii au de acum la dispoziție ghea
ța necesară desfășurării antrena
mentelor, iar terenurile planificate 
pentru a fi transformate în patinoa
re sînt aproape complet amenajate.

In perioada cînd gheața mtîrzta să 
se formeze in cele mii multe cen
tre din țară, numai la Miercurea 
Ciuc, Gheorgheni, Tușnad și în a- 
numite ore ia Cluj și Orașul Stalin 
patinatorii puteau să iasă pe g1 ten
tă pentru a-și desăvîrși pregătirea 
lor

Cea mai intensă activitate s-a 
desfășurat la Miercurea Ciuc. Aici, 
patinatorii de viteză de la Locomo 
tiva București, C.G.A.. Dinamo 
București și Orașul Stalin, Progre
sul Cluj și Știința Cluj s-au antre
nat cu multă intensitate, folosind 
pista de patinai viteză a colectivu
lui Avîntul di:: localitate.

O grupă, care lucra intens, mai 
întîi pentru eliminarea .greșelilor 
tehn:ce individuale și apoi, pe 
măsură ce se dezvolta stadiul 
de pregătire, insistînd asupra 
gradului de rezistență și de 
viteză, era cea condusă de antreno
rul Alexe Voiutzki, reunind pe pa
tinatorii și patinatoarele de la Lo
comotiva București și Progresul 
Cluj. Antrenamentele acestei grupe, 

executate după indicațiile date de 
manualele de patinaj ale antrenorilor 
sovietici Sokolov, Kudrianțev și 
Ipolitov, au reușit să îmbunătățeas
că simțitor nivelul de pregătire al 
tuturor patinatorilor. Cel mai în
semnat progres a fost realizat 
de patinatoarea Mia Georgescu 
care, într-un concurs de verificare 
pe 1500 metri, a realizat 3.36,9, un 
timp superior recordului R.P.R. pe 
această distanță.

★
Pînă la disputarea fazelor finale 

ale campionatelor republicane, de. 
patinaj viteză și patinaj artistic au 
mai rămas foarte puține zile. De 
aceea, peste tot colectivele sportive 
și comisiile locale de patinaj, folo
sind condițiile atmosferice din ce în 
ce mai prielnice, au trecut de acum 
la pregătirea bazelor pentru desfă
șurarea concursurilor de patinaj. In 
zilele următoare, la Orașul Stalin, 
Cluj și dacă tmpu! va perm’te și la 
București, urmează să se desfășoa
re faza regională a acestor campio
nate. In Capitală se lucrează in
tens la amenajarea patinoarului de 
la stadionul „23 August", unde ur
mează să se desfășoare faza oră
șenească Dacă condițiile atmosferi
ce nu vor permite, comisia locală 
de patinaj și comitetul C F.S. al o- 
rașului București vor organiza a- 
ceastă etapă la Miercurea Ciuc.

Finalele campionatelor republica

ne la aceste două probe de patinaj 
vor avea loc la datele și în localită
țile fixate prin regulamentul com
petiției. Previziunile atmosferice in
dică o temperatură scăzută în luna 
februarie, și de aceea comisia cen
trală de patinaj a luat măsurile ne' 
cesare pentru ca faza finală a cam- 
pionatului de patinaj viteză să aibă 
loc la Cluj între 1 și 9 februarie, iar 
faza finală de patinaj artistic să se 
desfășoare la Orașul Stalin, în zi
lele de 11, 12 și 13 februarie

La fazele finale ver participa 
campionii regionali din regiunile 
în care s-a putut organiza faza re
gională. Acolo unde această fază 
n-a avut loc, comitetele G.F.S. vor 
desemna pe patinatorii, care-i vor 
reprezenta, ținînd seama de rezulta
tele obținute de acești sportivi în aJ 
nul trecut In plus, comisia cen
trală va invita la finale o serie dc 
patinatori din diverse regiuni..

Pentru, ca sportivii participanți 
la fazele finale să nu se deplasez? 
inutil la locurile de desfășurare 
ale campionatului, ccmisia centrală 
comunică tuturor comitetelor G.F.S. 
ca înainte de plecarea patinatorilor 
spre Cluj și Orașul Stalin să se ia 
legătură telefonică cu comitetele re
gionale C.F.S. din aceste centre 
pentru a se verifica dacă există con
dițiile necesare pentru disputarea 
probelor.
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Alexandra Popesca, al treilea din Europa 
la 100 m. fluture

La 4 decembrie 1954, Alexandru 
Popescu, un tfnăr de 19 ani, a reu
șit să realizeze un valoros record 
al tării, pe 100 m. fluture, cu un 
timp care-1 situează printre cei 
mai buni înotători din lume. Acest 
record nu e n ci o întimplare și 
nici rezultatul vreunui efort supra
omenesc, de necrezut. Lucrul acesta 
ni-1 dovedește și caietul de antre
nament care reflectă munca da zi 
cu zi a tînărului recordman, consti
tuind intr-un fel istoria valorosu’ui 
record.

Pe un tabel care ocupă mai pu
țin de un sfert de foaie, record
manul nostru la 100 m. fluture și-a 
notat pe scurt succesiunea perfor
manțelor sale. Tabelul are două ru
brici intitulate: „recorduri perso
nale”, de o parte și „recorduri re
publicane”, de cealaltă și cuprinde 
patru compartimente: 1951, 1952. 
1953, 1954. In primul comparti
ment, care reprezintă și începutul 
activității sportive a Înotătorului, 
cele două rubrici slot net diferen
țiate. Către sfîrșit rubricile se con
fundă din ce în ce mai mult.

Alexandru Popescu tmi spune rî- 
zlnd că cel mai „vinovat" de a- 
ceastă întîmplare este el însuși. 
După vizita sa la Budapesta în 
cursul anului 1953 cînri a avut pri
lejul să-1 vadă pentru a doua oară 
pe renumitul înotător maghiar 
Tumipek, pe atunci proaspăt cam
pion mondial (1:03,7). înotînid 100 
m. fluture cu stilul său numit „del
fin”, toate străduințele de pînă 
atunci in vederea evoluției sale 
viitoare i s-au părut lui Alexandru 
Popescu lipsite de importanță. La 
întoarcerea în București el și-a ex
primat dorința față <le antrenorul 
său să-și schimhe stilul, adică să 
renunțe la stilul fluture clasic și 
să-și însușească mișcarea specifică 
stilutoi delfin: bătaia picioarelor pe

CAMPIONATELE CATEGORIEI A LA VOLEI 
ÎNCEP LA 13 FEBRUARIE

La 13 februarie echipele feminine 
și masculine de volei din cadrul 
categoriei A pornesc la întrecere 
pentru disputarea titlurilor de cam
pioane ale țării pe antd 1955.

Așa dar, voleibaliștii sînt printre 
primii sportivi care își epiau activi
tatea competițională, deși campiona
tul pe 1954 a luat sfiișit abia în ul
timele zile ale lunii decembrie.

Voleibaliștii șl voleibalistele n-au 
irosit însă timpul scurs de la ter
minarea campionatului trecut Și 
pînă la începerea competiției pe a- 
nul 1955. Cele mai multe dintre e- 
chipe au început din vreme antre
namentele. Unii dintre voleibaliștii 
noștri fruntași au fost la munte, 
unde au avut posibilitate să facă 
schi, excursii, etc„ într-un cuvînt 
s-au preocupat de menținerea și 
chiar îmbunătățirea pregătirii fizice. 
In ultimele zile ei și-au reluat an
trenamentele de sală, în care ac
centul începe să fie pus tot mai 
mult pe pregătirea specifică.

Programul turului campionatului 
de volei prevede disputarea primei 
etape la 13 februarie, atît pentru 
echipele feminine cit și pentru cele 
masctdine. Turul campionatului fe
minin se va termina la 27 martie, 
iar al câmp fanatuJui masculin la 10 
aprilie.

Cercetînd regulamentul celor două 
campionate constatăm că el este ne
schimbat față de cel să anului tre
cut în privința condițiunilor de sta
bilire a rezultatelor. Clasificarea e- 
chipeloc se va face ca și îh trecut 
pe baza unui clasament general, în
tocmit în urma jocurilor disputate 
și a punctelor acumulate. Punctele 
se vor acorda astfel: joc cîștigat: 
2 puncte, ,joc pierdut: 1 punct, ne- 
prezentare : 0 puncte.

Echipele de pe primele locuri (în 
campionatii masculin și în cel fe
minin) vor fi declarate campioane 
ale R.P.R. Echipele clasate pe ulti
mele 2 locuri, atît în campionatul 
feminin cît și în cel masculin re
trogradează din campionatul cate
goriei A, irnnînd ca în locul lor să 
intre primele două clasate în cam
pionatul de calificare. Se va face 
excepție de la această regulă în ca
zul cînd una din cele două echipe 
care urmează să promoveze este o 
echipă din București. In situația a- 
ceasta ea va susține un baraj (două 
jocuri — tur și retur) cu ultima 
echipă bucureșteană din clasament 
(btoetațeles, dacă aceasta nu se află
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care o văzuse la recordmanul mon
dial Gyorgy Tumpek. Intenția tî
nărului înotător a părut la vremea 
aceea o încercare îndrăzneață: 
schimbarea stilului presupune o 
muncă nouă, eforturi noi. In legă
tură cu acest lucru trebuie să ară
tăm că, răsfoind jurnalul perfor
manțelor recordmanului nostru, 
am găsit o însemnare foarte intere
santă care purta data de 25 martie 
1954 și pe care o reproducem tex
tual: „Am o greșeală de stil la del
fin și din această cauză n-am voie 
să înot în stilul acesta o săptă- 
tnînă, ca să uit greșeala’’. Pentru 
cei care mai cred și astăzi că spor
tul se poate face la întîmplare, 
fără o metodă științifică și mai 
ales fără o voință nestrămutată 
Însemnările lui Alexandru Popescu 
reprezintă o mustrare care trebuie 
să-i pună pe gînduri. Pagini în
tregi sînt acoperite de cifre: 33 p d. 
(picioare delfin) din apă —21’*, — 
33 m.l. (mîini liber) din apă 
—20* ’—, 33 m.b. (mîini bras) 
din apă—26”—,66 m.b. (mîini bras) 
cu elan — 43” —. Aceste cifre

pe unul din ultimele două locuri 
ale clasamentului, cînd retrogradea
ză automat). învingătoare» acestui 
baraj participă la campionatul pe 
anul 1956. Deci, în situația cînd pe 
ultimele două locuri se află două echi
pe din restul țării, va retrograda 
numai echipa aflată pe tf.timul loc, 
în clasamentul general.

Regulamentul campionatului pre
vede de asemenea, obligațiile echi
pelor participante dintre care amin
tim : trimiterea, pînă la 1 februarie, 
la comisia centrală, a unui tabel 
nominal cu jucătorii ce-i va între
buința în campionat, obligativita
tea de a avea un antrenor calificat 
al cărui nume va fi de asemenea co
municat comisfei centrale, anunța
rea terenului pe care-și vor disputa 
echipele respective jocurile în care 
sînt gazde etc.

Coiectivul-gazdă are obligația de 
a asigura desfășurarea normală a 
meciului, de a se îngriji de primi
rea colectivului oaspe (cazarea și 
întreținerea acestuia, de a suporta 
baremul arbitrului etc.). Colectivul 
oaspe se va deplasa pe cont propriu 
și va anunța colectivului organiza
tor, cu ceț puțin 48 de ore înainte, 
ora sosirii. Toate echipele partici
pante la campionatele categoriei A 
vor trebui să participe La campiona
tul de juniori al R P.R., cu cîte o 
echipă de juniori, sub sancțiunea eli
minării din campionatul categoriei 
A după 2 neprezentări ale echipei 
de juniori.

In cazul neprezerrtării nejustifica
te la un meci, echipa respectivă va 
fi eliminată din campionatull cate
goriei A. In situația eliminării unei 
echipe se vor avea în vedere ur
mătoarele : a) dacă acest fapt s-a 
produs înainte de terminarea turu
lui, toate jocurile se anulează ; b) 
daca faptul se produce duipă termi
narea turului meciurile jucate rămto 
valabile, restul partidelor dîndu-se 
cîștigate echipelor respective cu sco
rul de 3—0. Privitor [a întrerupe
rea unui joc din motive de forță 
majoră, regulamentul arată că el va 
fi reluat din momentul în care s-a 
întrerupt, dacă reluarea are loc pe 
același teren și la mai puțin de 4 
ore de la întrerupere ; că va fi re
luat numai cu situația la seturi, a- 
nulîndu-se punctele setului de între
rupere dacă se reia în timp de 4 
ore, dar pe un alt teren: că va fi 
rejucct în întregime pe orice teren 
dacă nu poate fi reluat în 4 ore 
de la întrerupere: în situația cînd 
partida ru re va disputa sau term;- 
ra r'ci a do-m z|, e» va fi repro 
granrotă de comisia centrală.

reprezintă ore întregi de efort, 
fazele unei lupte neostenite cu se
cundele. Nu lipsesc însemnări da 
genul acesta : „Azi mă simt obo
sit”, „azi am înotat mai puțin” 
etc... Rezultatul necontenitelor 
străduințe și al orelor de antrena
ment n-a întîrziat să se vadă.

Privind o listă a primitor îno
tători din Europa, la 100 m. flu
ture ai să găsești și un înotător 
romîn, lucru care altădată putea 
să pară numai un vis. In fruntea 
listei se află Tumpek (1:02,0), care 
deține cu acest timp și recordul 
lumii. II urmează Acs compatriot 
cu Tumipek cu timpul 1:06,0. La 
numai 8 zecimi de secundă de a- 
cesta se află Alexandru Popescu 
1:06,8. urmat de Wu Tsu Yan 1:07,1 
student în acea perioadă la Buda
pesta. Pe următoarele locuri figu
rează Samuel (R. Cehoslovacă 
1:07,3), Scripcenkov (U.R.S.S, 
1:07,4) și Fejer (R. P. Ungară 
1:07,7), care încheie lista celor mai 
bun' înotători de fluture din Euro
pa. De remarcat că toți acești îno
tători utilizează stilul „delfin” ceea 
ce vine să demonstreze superiori
tatea acestui stil față de stilul flu
ture clase.

Alexandru Popescu este Ia ora 
aceasta al treilea performer al con
tinentului la 4” și 8 zecimi de re
cordul mondial, deținut de Tumpek. 
Ținând seama de vîrsta recordma
nului nostru sîntem îndreptățiți să 
credem că clasamentul de care am 
pomenit nu va rămîne prea multă 
vreme în actuala formă. Perfor
manțele lui Alexandru Popescu stat 
o expresie vie a voinței sale de 
luptă a posibilităților pe care le 
are orice sportiv din țara noastră, 
în munca de ridicare a nivelului 
tehnic, a măiestriei sportive.

G. NICOLAESCU

„Cupa 16 Februarie”
BASCHET

Amatorii de baschet din Capitală 
vor putea asista azi, începînd de la 
ora 17, la o nouă și interesantă 
etapă în cadrul „Cupe, 16 Februa
rie’*. Cele trei jocuri programate 
în sala Giulești se anunță destul 
de echilibrate.

In prima partidă, campioana țării, 
Dinamo, va primi asaltul tinerilor 
baschetbaliști de la Voința, care în 
jocurile precedente au avut compor
tări frumoase în fața echipelor de 
categoria A.

Cel de al doilea joc programat va 
pune față în față echipele feminine 
Știința I.G.F. și Flamura roșie. De
sigur că rutina studentelor va a- 
vea un cuvînt greu (je spus. Ultimul 
meci va opune experimentărilor bas
chetbaliști de la I.G.F. tînăra for
mație Metalul Energia. Se anunță 
un joc deschis, dacă ținem cont că 
meta’.urgiștii se află în formă bună.

Iată programul complet: de Ia 
ora 17 : Dinamo — Voința (mase), 
Știința I.C.F. — Flamura roșie 
(fetn.) ; Știința I.C.F. — Metalul 
(mase.).

ȘAH
Mîine după amiază, începînd de 

la ora 17, sala de șah Locomo
tiva din Bd. Dinicu Go'.escu 38 va 
găzdui semifinalele competiției pe 
echipe dotată cu „Cupa 16 Februa
rie”, Se întîfnesc învingătoarele din 
prima etapă : Constructorul — Pro
gresul și Locomotiva — C.C.A-

Foarte interesante se anunță par
tidele de la cele 12 mese- ale me
ciului dintre Constructorul și Pro
gresul. Astfel, vom vedea în între
cere o serie întreagă de șahiști 
fruntași: Ciocîltea (C) —* Troia- 
nescu (P), Seimeanu (P) — Voicu- 
lescu (C), Siiberman (C) — Ur- 
seanu (P), Braunștein (P) — Ro
taru (C) etc.

Echilibrate par și partidele celei
lalte semifinale, dintre care se dis
ting în special : T. Popa (Loc.) — 
Nacht (C.O.A.), Macarje (C.C.A.) 
— Ichim (L), Gavrilă I — Tudor 
iC.C A.l

♦
fn cadrul turneului individual s-au 

mai înregistrat rezultatele : Puș- 
cașu — Șuta 0—1, Dimov — Fîn- 
tînă 1—0 (întrerupte) ; Radu — 
Topa 1—0, Fîntînă — Berbecaru 
0—1, Nagy — Dimov '/2—V2, Za- 
b'oțki — Pușcașii 0—1 (runda 4-a). 
In clasament continuă să conducă 
Z. Nagy cu 3*/ 2 p-, urmat de Șuta 
2*/2  p. (o întreruptă cu Berbecaru) 
și Radu Șt. 2 p. (două partide ami
nate).

D. Munțeanu 
corespondent

Echipa de box a Boreștiului a oblinot
o categorică victor ie în fața re prezentativei Vieneî

(Urmare din pag. l-a) 
mereu noi metode de atac. Stoian 
contrează calin cu directul de dreap
ta^ dar e silit să recepționeze une
ori puternice laterale. Potesil „vine" 
mereu peste adversar și Stoian e 
derutat de jocul de picioare al aus
triacului. Vienezml provoacă schim
buri tari în lupta „corp la corp**  și 
își asigură victoria. (3—1).

© Categoria semi-tnijlocie. Ad
versari : I. Schalek (Viena) și I. 
Schwartz. Meciul e foarte echilibrat. 
Se remarcă „contrele**  la figură ale 
vienezulai. Schwartz reușește cîteva 
laterale foarte eficace, iar Schalek 
începe să se „agațe". In repriza 
Il-a el primește, de altfel, un aver
tisment pentru țineri repetate și 
Schwartz cîștigă la puncte (4—1).

e Categoria mijlocie mică. Ad
versari : W. Hot he (Viena) și llie 
Dragnea. Bucureșteanul ia inițiati
va și lovește precis și puternic di>n 
primele secunde. Bothe primește un 
avertisment pentru lovituri incorec
te. Imediat un croșet de stingă al 
lui Dragnea îl trimite pe viernez la 
podea pentru opt secunde. In repri
za următoare, după o nouă avalan
șă de croșete. Bothe este iarăși în 
dificultate și nu mai poate relua 
lupta. învingător prin k.o. repriza 
Il-a, II ie Dragnea (5—1).

O Categoria mijlocie. Adversari: 
P. Bothe (Viena) și Vasile Tijă. 
Ceasul de control nu marcase ni*i  
un minut și întîlnireia se terminase. 
După o violentă acțiune de atac a 
lui Bothe, Tiță trece ia un atac ful
gerător. O serie de croșete la figu
ră îl trimite pe Baltic la podaa șl 
el nu se mai poate ridica, dtecît 
după cele zece secunde, care con

Printre boxeri, antrenori
După reuniunea de marți, am 

intrat In vestiarul boxerilor vie- 
nezi. Credeți că erau supurați 
din cauza înfringerii suferite ? 
De loc! Vienezii recunoșteau su
perioritatea de netăgăduit ară
tată de boxerii romînl.

Iată-l pe Leopold Potesil, în
conjurat de cițiva coechipieri. 
Căpitanul echipei vieneze le 
vorbea despre calitățile boxeri
lor romlni: „Va trebui să iiravă- 
țăm din această înfrîngere. Pre
gătirea noastră fizică lasă încă 
mult de dorit, iar în ce privește 
tehnica și tactica, sîntem încă 
în urmă. Eu l-am învirs pe 
Stoian numai datorită vitalității 
de care am dat dovadă în re
priza a 3-a, în schimb voi ați 
pierdut majoritatea întîlnirilor 
din lipsa condiției fizice".

II întrerupem pentru o secun
dă pe Potesil și-d întrebăm de 
ce înainte de meci Peter Bothe 
șl-a acoperit fața cu un prosop 
și nu s-a descoperit dec'U la 
sunetul gongului:

— „Da, a fost într-adevăr 
puțin ridicol, colegul nostru Pe 
ter. Cu cîteva minute înainte, 
fratele lui, Walter, fusese învins 
prin k.o. Peter dorea să facă o 
figură mai frumoasă decît fra
tele său și pentru a se concen
tra mai bine și îndeosebi pen
tru ca să nu-și vadă adversarul 
înainte de luptă, și-a acoperit 
fața... După meci i-am spus în 
glumă: Peter, altădată să bu fii 
superstițios. Să știi că un meci 
nu se poate cîștiga prin aseme
nea „figuri".

Hans Kerbler este antrenorul 
vienezilor, pe care spectatorii I. OCHSENFELD

Asociația Flamura roșie organizează
„Cupa Juniorilor” la schi

Asociația sportivă Flamura ro
șie organizează în zilele de 28, 29 
și 30 ianuarie, la Poiana Stalin o 
competiție dotată cu „Cupa Juni
orilor". Concursul este rezervat ju
niorilor și junioarelor din toate a- 
sociațiile sportive.

Programul este următorul: vineri 
28 ianuarie ora 9: Slalom uriaș

Primul concurs de tenis in sală
Duminică dimineața va începe în 

sala Recolta din Capitală prima 
competiție de tenis a anului. Aceas
tă inițiativă, de a organiza între
ceri de tenis în sală, aparține colec
tivului sportiv Constructorul S.M. 
Se vor desfășura jocuri la probele 
de simplu și dublu bărbați. Meciu
rile se vor disputa sistem eliminato
riu.

sfințesc victoria prin k.o. a lui Va- 
sile Tiță (6—1).
• Categoria semi grea. Adver

sari : L. Langer (Viena) șl P. Za- 
haria. Stimulat de rapida victorie*  
lui Tiță, Zaharia se aruncă la atac 
din prima secundă, urmărimiu-și 
adversarul cu o serie de lovituri 
laterale. Lipsa de precizie face insă 
ca această acțiune să nu aibă efec
tele scontate, iar Langer rămîne în 
picioare. In .restul meciului, lupta a 
fost confuză și de un slab ’ nwell 
tehnic. Zaharia, obosit n-a m.ai pu
tut înt-re-prinde acțiuni clare, ilar vie- 
nezul, imprecis, nu l-a putut 
„deranja**  prea mult învingă
tor la puncte, P. Zaharia (7—1).

• Categoria grea. Adversari: Er
win Schweiger (Viena) și Eugen 
Furesz. Mai tehnic și precis, Fu- 
resz a obținut o victorie fără difi
cultate. (8—1).

Rezultatul final este 9—1 deoa
rece Toma llie a cîștigat în lipsă 
de adversar la categoria muscă.

In meciuri amicale, Luiaa Roma
no (Buc.) i-a învins prin k. o. în 
repriza I a pe R. Hiairoh (Viena)', 
iar Șerbu Neacșu a dispus la punc
te de Erwin Rosenberger (Viena). 
Repriza Il-a l-a arătat pe Șerbu 
Neacșu net superior, el reușind o 
serie de acțiuni foarte frumoase și 
spectaculoase.

Arbitrajele, foarte corecte și corn1 
petente, au fost asigurate de Jozsef 
Rozsa (R.P.U.), Alois Pelikan IVie- 
na) și Victor Dumitrescu, llie Con, 
stantinescu, B. Robert, M. Stănescu 
și D. Dimulescu (București).

T. RABȘAN 
G. Ml HAL ACHE

In
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După reuniune
și arbitri

de la Fior casca l-au văzut 
timpul galei indrumindu-și ele
vii din colțul ringului:

— „M-a impresionat publicul 
vostru. El este un bun cunoscă
tor al regulamentului și îndeo
sebi foarte obiectiv. Am călăto
rit prin multe țări și de obicei 
erau aplaudați numai boxerii 
locali sau numai boxerii învta- 
gători. Aici însă aplauzele au 
fost împărțite în egală măsuri 
răsplătind și pe câștigător și ps 
învins... Această atitudine de 
înaltă sportivitate i-a încurajat 
mult pe tinerii noștri lipsiți de 
experiență".

De obicei, spectatorii ti re
marcă pe arbitri care urmăresc 
desfășurarea meciurilor la me
sele din jurul ringului, numai 
atunci cînd deciziile sînt gre
șite. Marți seara insă aplauzele 
care au răsunat în sala Flo
reasca au răsplătit și deciziile 
juste date de arbitri. Unul din 
cei care au contribuit la reali
zarea unor decizii corecte a fost 
și arbitrul maghiar Rozsa Joz- 
sef. L-am întîlnit în vestiar, șl 
am stat de vorbă: „Meciurile 
n-aiu fost greu de .arbitrat, ne-a 
spus el. Echipa romînă a fost 
net superioară. Am rămas plă
cut impresionat de progresul 
evident .al boxerilor români. Da
că aceasta a fost selecționata 
Bucureștiului, în mod firesc 
îmi pot da seama că echipa re
prezentativă a R. P. Romîne 
are o valoare și mai ridicată 
și că este una din cele mai ba
ne din Europa".

(juniori, junioare) ; fond 10 km. 
(juniori) ; fond 6 km. (junioare^, 
sîmbătă 29 ianuarie ora 9: slalom 
special (juniori, junioare), sărituri 
speciale, duminică 30 ianuarie om 
9: coborîre (juniori, junioare), șta
fetă 4X10 km. (juniori), ștafetă 
3X5 km. (junioare).

o- - - - - -

La această competiție și-au anun
țat participarea jucători din asocia
țiile Progresul, Dinamo, Recolta, 
Constructorul și C.C.A. Printre cei 
înscriși figurează jucători ctmoxuți 
ca G. Cobzuc, T. Bădin, A Schmidt, 
C. Zacopceami, C. Chivaru, Kjse- 
leff, Bardan, Georgescu, Năstase, 
J/esilesou, Tilden Ivan, G. Viziru.



in prima zi a concursuri international

La volan,
Arthur Rosenhammer

Fiecare mașină nouă care iese pe 
poarta fabricii de automobile 
E.M.W. din Eisenach (R. D. Ger
mană) este rodul unei munci dintre 
cele mai minuțioase. De la pingele 
de mare precizie ți pînă la fiecare 
detaliu al caroseriei, totul este lu
crat și revizuit cu cea mai mare 
migală de către muncitorii și teh
nicienii vestitei uzine germane. Dar 
poare nici cind specialiștii con
structori de automobile din Eise
nach n-au pus atita dragoste și 
grijă tn a fabrica o mașină, ca 
atunci cind a fost pregătit automo
bilul destinat maestrului sportului 
Arthur Rosenhammer.

Intr-adevăr, cu această mașină 
de curse cunoscutul automobilist 
german avea de gind să facă is
prăvi mari. Prima a și fost înfăp- 
tută la puține zile după ce mun
citorii de la E.M.W. au făcut ultima 
revizie mașinei, a cărei formă aero
dinamică 'ti dă o alură de... bolid 
interplanetar.

La 3 decembrie, pe pista de curse 
de la Dessau, automobilul pilotat 
de Rosenhammer a plecat în trom
bă iar după parcurgerea celor 20 
mile el stabilise un nou record 
mondial. Viteza medie înregistrată 
a fost de 229,5 km- pe oră, ceea 
ce îmbunătățește cu mai mult de 
30 km. vechiul record mondial la 
categoria 1500 cmc. sport curse, de
ținut de automobilistul francez 
Leon Dnray pe o mașină Packard- 
SpeciaL

— Motorul funcționează per
fect! — a declarat Arthur Rosen
hammer. — Cred, că dacă se vor 
aduce cîteva perfecționări carose
riei. performanța va putea fi 
mai mult îmbunătățită.

Si specialiștii de la E.M.T. 
tncepsrt să facă perfecționările 
rute. Rezultatele nu s-au lăsat 
te-late. De cur. nd, pe aceeași pis
tă, Rosenhammer a trecu1 in iureș 
cu nu mai puț'n de 250 km. medie 
orară O performanță excepțională 
care însă nu va putea fi omolo
gată, deoarece automobilistul nu a 
p:- vt străbate întreaga distanță 
reglementară. El a trebuit să se 
oprească din cauza unei furtuni cu 
ploaie.

Dar primăvara este aproape} în
dată ce timpul va redeveni stabil, 
iar asfaltul de la Dessau se va us
ca complet, Arthur Rosenhammer 
și mașina sa de curse E.M.W. își 
vor reîncepe tentativele pentru ob
ținerea unei viteze cit mai mari, 
cea mai bună „carte de vizită'1 a 
excelentei fabrici de automobile din 
Republica Democrată Germană.

Șahul în R. P. Albania
Incepind din anul 1946, în Alba

nia a început să se desfășoare cu re
gularitate campionatul de șali al 
țării. Acest campionat este organi
zat de către Comisia centrală de șah 
din cadrul C.C.F.S. Alături de co
misiile regionale și raionale aceas
tă comisie a depus o activitate la
borioasă în ultimii ani. Datorită 
eforturilor acestor comisii, șahul a 
devenit un sport de mase și astăzi 
nu există asociație sportivă sau co. 
lectiv sportiv din R.P. Albania care 
să nu dispună de o secție puternică 
de șah. La Tirana a fost inaugu
rat Clubu] Central de Șah, frecven
tat de mulți amatori ai acestui 
sport. Tinerii șahiști albanezi în
vață necontenit din experiența ma
rilor maeștri sovietici. In anul 1951 
au fost introduse pentru prima oară 
norme de clasificare sportivă. La fel 
ca și în Uniunea Sovietică și în ce
lelalte țări de democrație populară 
și în R.P. Albania există 5 categorii. 
Categoria a V-a se acordă tuturor 
șahiștilor care participă în primele e- 
tape ale campionatului de șah pe a- 
sociații. Participanților Ia semifi
nale li se acordă categoria a iV-a, 
iar finaliștilor, categoria a IlI-a. 
Participanții la semifinalele campio
natului republican de șah primesc 
categoria a Il-a, iar finaliștii, cate
goria I-a.

Primilor trei clasați în campionat 
li se acordă titlul de candidat de 
maestru. Șahiștii care confirmă trei 
ani la rînd această normă, capătă 
titlul de maestru. Actualmente 4" 
R.P. Albania există doi maeștri 
sportului, cinci candidați și 20 
șahiști de categoria I-a.

In anul 1953 șahiștii albanezi 
fost primiți în Federația Internațio
nală de sah (F.I.nlE.).
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MOSCOVA 26 (prin telefon). — 
Astăzi (N.R. ieri) au avut Ioc la 
PodirevsRovo, lingă Moscova, pri
mele probe ale marii întreceri in
ternaționale de schi» rezervată 
fondiștjlor. La această mare com
petiție iau parte schiori și schioare 
din șapte țări, mulți dintre ei 
fiind campionii olimpici sau cam- 
P oni mondiali. De altfel, schiorii 
suedezi și norvegieni care sint pre- 
zenți la startul probelor ce se 
dispută la Podrevskovo au luat 
parte în acest sezon la mai multe 
competiții internaționale, reușind 
să obțină performanțe deosebit de 
bune.

La orele 12 schiorii participanți 
la întreceri au defilat prin fața 
miilor de spectatori veniți de la 
Moscova, 
a asculta 
rostit de tovarășul Kiseliov, pre
ședintele ț......................... _ ' I.
El a urat succes participanților la 
competiție, arătînd totodată că a- 
ceastă întrecere prietenească între 
sportivii din mai multe țări va 
contribui la strîngerea legăturilor 
de prietenie, la întărirea păcii. A- 
poi, șase sportivi sovietici: Kuzin, 
Terentiev, Anikin, Maslenikova, 
Kozereva și Țareva au oferit echi
pelor străine participante la con
curs frumoase fanioane.

După cum v-am mai comunicat, 
la acest mare concurs internațio
nal iau parte cei mai buni schiori 
a”- Uniunii Sovietice, schiori din 
R. Cehoslovacă, Suedia, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, Norvegia 
și R. P. Bulgaria. Echipa sovie
tică este foarte numeroasă, cu 
schiori de valori extrem de apro
piate și care dau dkrvadă de o pre
gătire excepțională. La antrena
mentele comune pe care schiorii 
romîni le-au făcut cu schiorii so

alimindu-se apoi pentru 
cuvîntul de deschidere

secției unionale de schi,

hitr-un colț pitoresc al parcului Ogniwo din Varșovia a avut loc 
acest original concurs de schi, ai cărui participanți nu număra nici 
unul mai mult de 8 ani. Copiii s-au prezentat la startul întrecerii 
după o serioasă perioadă de pregă tire efectuată sub conducerea unof 
antrenori pricepuți.

In fotografie micuții sportivi se îndreaptă spre locul de unde se va 
da plecarea.

vietici 
înalta

putut da seama dene-am
lor măiestrie și mai ales de 

conștiinciozitatea cu care se an
trenează. Antrenorii sovietici folo
sesc cele mai moderne metode, ocu- 
pîndu-se atît de pregătirea fizică 
cit și de cea tehnică De altfel, 
rezultatele pe care le-au obținut 
schiorii sovietici în prima zi arată 
înalta lor măiestrie

Vremea deosebit de prielnică, cu 
soare puternic dar cu o tempera
tură de minus 6 grade, a permis 
atît concurentelor cit și comcuren- 
ților să realizeze performanțe de 
valoare.

In proba de 5 km. fond fete, al 
cărei start s-a dat la ora 12,30, 
schioarele sovietice au obținut o 
victorie categorică. Ele au ocupat 
primele 13 locuri, sosind la dife. 
rențe foarte mici. O impresie deo
sebită a făcut concurenta Koki
na, care a și ocupat primul loc, 
la o diferență de 5 secunde de tî- 
năra Jaleste. Cunoscuta schioară 
Valentina Țareva s-a clasat pe lo
cul 3, iar Maslenikova pe locuil 6. 
Dintre schioarele străine, partici
pante la această competiție, cel 
mai bun rezultat l-a obț nut nor
vegiana Intebachen. Da.r cu rezul
tatul pe care l-a înregistrat ca nu 
s-a putut clasa mai sus de locul 
14. Iată rezultatele tehnice înre
gistrate în această cursă : 1. Kol- 
cina (U.R.S.S.) 19:44,0; 2 Jaleste 
(U.R.S.S.) — ~
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.)

din alte țări s-au clasat pe locu
rile: 14. Intebachen (Norvegia)
20:54,0; 19—20 Lawmanova (R. 
Cehoslovacă) 20:56,0; 22. Krasi
lova (R. Ceh ) 21:28,0c 27. Pota-

cikova (R. Ceh.) 21:4310; 28. Nor*  
berg (Suedia) 21:46,0; 29—30 Sol-i 
berg (Suedia) 21:48,0.

La orele 13 s-a dat plecarea ta 
proba (te 15 km. bărbați. Și în 
această probă schiorii sovietici au 
demonstrat o superioritate catego< 
rică. Este suficient să spunem că 
în primele 20 locuri s-au clasat 
numai 4 conourenți străini, restul 
de 16 locuri revenind schiorilor 
sovietici. Cursa a fost deosebit de 
disputată, cîștigătonrl ei, Vlad-l-j 
mir Kuzin, luîmd avantaj față de 
cel cte al doilea clasat, Terentiev, 
încă de pe primii kilometri. La 
kilometrul 12 Kuzin avea un â- 
vans de 12 secunde față de Teren-*  
tiev, ca apoi 6ă piardă 3 secun
de. O comportare frumoasă a avut 
și norvegianul Brenden. Iată per
formanțele obținute de primii cla
sați; 1. Kuzin (U.R.S.S.) 52:57,0; 
(la 5 km. 
33:45,0): ‘ 
53:09,0; 
53:20.0; 
54:24 0; 
54:33,0; 
54:45,0; 
54:51,0; 
54:56,0- 
10. Anikin (U.R.S S.) ' 55:06,01 
Concurenții rotnîni, a căror pozi
ție exactă în clasamentul oficial 
nu o cunoaștem încă au obținut 
următoarele performanțe: Corr- 
stantin Enache lh 00,36; Aldescti 
lh 01,57; ©Iteanu lh 02,02; Moise 
Crăciun lh 02,48, Sumedrea lh 
03,15; Cimpoia lh 03,40; D. Ena
che lh 05,25. Concursurile continuă 
mîine (N.R. astăzi) cu proba de 
sărituri pentru combinata nordică.

ANGHEL VRABIE 
antrenorul echipei R P.R.

17:03,0, la 
Terentiev
Brenden ( 
Stoken ( 
Koslov 
Oleașev
Kolcin

Kuznetov

i 10 km.
(U.R.S.S.) 

(Norvegia) 
(Norvegia)
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.)' 
(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9. Larson (Suedia) 55:00,0;

Ărrikin

Țareva 
Erohina
Katova

19:49,0;
20:04,0;
20:09,0:

20:13,0; 6. Maslenikova
20:21.0.... Schioarele

3.
4.

5.

On bogat program competiliona! al sportivilor sovietici
La Moscova a fost dat publici

tății calendarul competițiilor pe ca
re le vor susține sportivii sovietici 
în anul 1955. Sînt prevăzute între
ceri în 37 ramuri sportive. Se vor 
desfășura campionate unionale, com
petiții pentru „Cupa U.R.S S.“, tradi

ționalele concursuri unionale, pre
cum și numeroase întîlniri interna
ționale. Cel mai mare eveniment 
sportiv va fi Spartachiada unională 
care va avea loc în luna august.

Un loc important in calendar este 
ocupat de cele mai populare ramuri 
sportive în U.R.S.S. și anume fotba
lul, hocheiul, atletismul, gimnastica, 
vo’eibalul și baschetul, luptele și 
halterele, schiul și patinajul. Pen
tru prima oară, in calendar sînt pre
văzute competiții unionale la hand
bal și hocliei pe iarba.

In anul 1955, sezonul va începe 
mai devreme ca de obicei la fotbal, 
ciclism, atlet sm, canotaj. Primele 
competiții la aceste ramuri sportive

vor ti organizate in regiunile din 
sudul țării. In luna martie, cînd la 
Moscova, Leningrad și alte orașe 
se va juca tocă hochei pe gheață, 
ta Asia centrală va avea loc o cursă 
ciclistă de fond pe etape, iar la 
Tașkent, capitala Uzbekistanului se 
vor întrece cei mai buni atleți din 
țară.

Campionatele unionale pe anul 
1955 se vor desfășura în diferite o- 
rașe ale țării. De pildă, la Moscova 
vor avea loc campionatele țării la 
automobilism, box, gimnastică, na- 
tație-, șah și patinaj artistic. Cam
pionatele Uniunii Sovietice de ci
clism se vor desfășura în orașul 
siberian Irkuțk, unde se găsește un 
velodrom excelent.

In calendarul sportiv pe anul 
1955 sînt prevăzute competiții ale 
colectivelor din uzine și fabrici, ale 
studenților, elevilor și ale sportivi
lor colhoznici.

(TASS)

’ȚyuT'j mi i

I

Australia I Un continent destul de 
puțin cunoscut în țara noastră va 
li locul de disputare al Olimpia
dei anului 1956

Despre această țară, în general, 
și despre sportul ei în special, ce
titorii noștri nu au prea multe in
formații. Cu atît mai mult 'a fost 
primită cu interes apariția în libră
riile noastre a celor deuă volume 
din romanul „Putere fără giorie“ 
al scriitorului progresist australian 
Frank Hardy, care vine să dezvă
luie fapte autentice din jungla ca
pitalistă a acestei țări, din moravii- ‘ 
rile și corupția, comune tuturor re
gimurilor bnrgiieze.

Afaceriști veroși, politicieni lip
siți de scrupule, trădători ai clasei 
muncitoare, pungași din lumea 
sportului, toată această faună res
pingătoare defilează ca într-un film 
prin fața cititorului, punîndu-1 la 
curent cu realitățile din cea mai 
mare insulă a lumii.

încă în prefața cărții ne sînt a- 
rătate greutățile deosebite, pe care 
a trebuit să le învingă autorul pen
tru a-și tipări cartea Nu-i de mi
rare, căci realismul și forța de
mascatoare a romanului nu erau 
de natură să placă actualilor con
ducători ni Australiei.

Ca subiect cartea ne înfățișează 
povestea unui afacerist care se ri
dică, folosind pariurile necinstite, 
coruperea și cumpărarea sportivilor 
și care ajunge pînă la cumpărarea 
mișcării laburist», inf’uențînd di
rect întreaga viață politică a țârii 
sale, numind deseori -hiar miniștri 
și conducători de guverne.

In rîndui ile de mai jos vum arăta

Unele aspecte ale sportului australian dezvăluita de
unele aspecte ale sportului austra
lian pe care ni le relevă povestirea 
lui Frank Hardy, deși întreaga carte 
merită o atenție deosebită, prin va
loarea ei literară și accentul ei 
realist deosebit de viguros.

Eroul principal al romanului este 
John West, care-și începe cariera, 
descllizînd un modesf birou (clan
destin) de pariuri la cursș. Primii 
bani îi adună excrocînd pe pariori.

încă din primele pagini ale cărții 
John West ne este arătat într-o si
tuație foarte semnificativă, ctimpă- 
rînd un polițist — simbolul autorită
ții capitaliste — cu o monedă de aur. 
De acum încolo, întreaga lui „ca
rieră" se va desfăștua sub acest 
semn, semnul corupției.

Dar cursele de cai nu constituiau 
singurul domeniu sportiv, în care o. 
pera John West. El se erijează 
în protector sportiv, oferind premii 
și răcoritoare la concursurile mun
citorilor din fabricile cartierului un
de locuia.

„IJralele muncitorilor îi umnfeau 
de bucurie — scrie autorul—. Între
prinderea lui era doar „o firmă ci—s- 
tită" Și mai dsrartE : „Nu se uita 
niciodată fa bani, cînd era vorba de 
donații cluburilor sportive sau ope
relor de binefacere — așa își începe 
el cariera.

Acesta este chipul sub care-i pla
ce Ini -John West s« apara înaintea 
muncitorilor. Dar adevarata lui față

„Putere fără glorie"
de rechin al sportului ni se dezvă
luie în capitolele următoare.

„Cu o săptămînă înainte „Gene
ralul" îl informă pe John West că 
populara cursă ciclistă „Australul" 
ar putea fi cîștigaiă — dacă s-ar 
lua anumite precauțiuni — de un ci
clist ale cărui șanse erau socotite 
de bookmakeri numai umil la cinci
sprezece".

Astfel, autorul ne introduce în
tr-o altă afacere, de data aceasta 
în ciclism, a „eroului" John West 
Ea consta în a scoate învingător pe 
un ciclist mai în vîrstă Plugger 
Pete, cumpârînd pe omul cu cele 
mai mare șanse, temutul concurent 
Laver. Deoarece Laver refuză să 
accepte „combinația” ia hotărîrea ca 
al să fie răsturnat încă de la înce
putul cursei.

Intr-un stil emoționant autorul ne 
arată cum Laver printr-o întîmpla- 
re, scapă de busculadă și trece în 
fruntea plutonului. Este insă ajuns 
și întrecut la finiș de Plugger care 
a fost „tras" de trei dintre cei mai 
în formă cicliști cumpărați de agenții 
lui West.

...In perioada dezlănțuirii primu
lui război mondial, în care puterile 
capitaliste căutau să-și împartă zo
nele de influență, capitalismul 
australian strîns legat de cel en
glez are în John West un puternic 
animator al înrolării în armata a 
tineretului australian pentru trans-

seriitnrirf Frank Hardy
formarea lui în carne de tun.

Ca „sportiv" West John își pro
pune alcătuirea unui prim batalion 
de 1000 sportivi, sccnt'md desigur pe 
•succesul propagandistic al acțiunii, 
datorită popularității campionilor în 
cehii maselor.
” Prima victimă a „patriotului" 

West în această acțiune este boxe
rul Lou Darby, un tînăr taentaț, 
care-și învinsese toți adversarii, 
printre care și pe doi campioni a- 
mericani.

Cîr.d i se cere să se înroleze, Lou 
Darby răspunde că preferă mai cu
ring să adune bani pentru mama și 
sora lui.

„Și apoi de ce să mă bat pentru 
Anglia ? Pentru mine, Anglia și 
Germania sînt o apă și un pâmînt”.

Lou Darby plătește scump aceste 
cuvinte. El nu mai poate boxa in 
Australia din cauza iui West, care 
este stăpîn al ringurilor din această 
țară. Cu mari eforturi Lou Darby 
reușește să fugă în America, dar 
nici aici nu obține angajament, 
din cauza mașinațiilor aceluiași 
John West. Deși ar avea mari șan
se să devină campion mondial la 
categoria semi grea, Darby nu poa
te obține meciul decisiv.

Obosit, dezamăgit și bo'nav, el 
se înrolează în armata americană. 
Puțin mai tîrziu sportivii din țara 
lui află că a murit intoxicat în 
cantonamentul de la Tennessee^ îna

inte de a pleca ca soldat în Fran
ța.

In continuare, John West își ale
ge ca domeniu de activitate luptele 
libere, împletind această ocupație 
cu aceea de contrabandist de alcool. 
El angajează luptători „deștepți" și 
„prostănaci”, uriași și mărunți, bru
tali și neîndemînatecî. Hotăra di- 
nainte cine trebuie să învingă, în 
așa fel, firește, ca veniturile sale să 
fie mai mari. El încearcă să coru- 
pă pe ziaristul Parker, spunîrxfti-i:

„Toată viața vrei să rămii un tont 
Snowy ? In Statele Unite toți cro
nicarii sportivi primesc mici stimu
lente de la organizatori*.  ...

Și pentru că Parker vrea să răml- 
nă un tont cinstit, i se dă o lecție. 
La primul meci unul din luptători 
se preface că este aruncat peste 
ring, cade pe masa presei izbindu-1 
în obraz pe Parker și zdrobindu-i 
capul de dușumea. După 6 săptămîni 
de internare în spital Parker rămî- 
ne infirm pe viață.

Acestea sînt cîteva momente diri 
cartea lui Frank Hardy

Dar Olimpiada din 1956 va pri
lejui celor din Australia să cunoas
că și altfel de sportivi, ne sportivii 
Uniunii Sovietice și ai țărilor de de- 
mocrație populară, care nu au ni
mic comun cu lumea descrisă în ro
manul „Putere fără glorie". Ei vor 
demonstra prin comportarea lor, 
prin puterea lor rfe luptă, ce în
seamnă un sport noii eliberat de 
lanțurile robiei capitaliste.

I HABOT
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Orașui Stalin 26 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Marti a a- 
vi'.t loc pe patinoarul Fi-limon Sîr- 
bu din localitate festivitatea deschi
derii campionatului republican de 
hochei pe gheață pe anul 1955. 
După defilarea echipelor partici
pante, a luat cuvîntul tov. R. Cio- 
roiu, președintele comisiei centra
le de hochei și patinaj, care a urat 
succes concurenților.

După aceea, au început meciu
rile.

VOINȚA BUCUREȘTI — 
DINAMO TG. MUREȘ 
4-4 (0—0; 1—3: 3—1)

Arbitrii Petrovici și Florescu au 
condus următoarele formații : DI
NAMO : Lako; Fu'op, Florea, So- 
lyom, Biro, Szabo E., Nașca, Pir- 
can, Martonos, Fiolo, Szaimarl, Da
vid, Asztaloș; VOINȚA: Nemet; 
Vaniec, Andoniu, Sireteanu, Tuna
se, Manolescu, Pană, Nimereală. 
Ganga II, Georgescu.

Intîlnirea a prilejuit un Joc viu 
disputat, în care dinamoviștii au 
fost de puțin superiori, în special 
în repriza a Il-a. Ei au avut mai 
multe ocazii de gol, dar atacanții 
n-au știut să se descurce in fața 
porții. Voința s-a prezentat bine 
și a avut o surprinzătoare revenire 
în ultima parte a meciului, reușind 
o meritată egalare chiar în ultimele 
secunde ale partidei. Dacă repriza 
I-a a fost de un nivel tehnic des
tul de scăzut, celelalte au fost mal 
dinamice. Scorul a fost deschis de 
Manolescu, pentru ca imediat Di
namo să pună stăpînire pe joc și 
să înscrie prin Pire an (2) și Fulop. 
In repriza a treia Nimereală re
duce scorul la 2—3, diar Szabo 
marchează al patrulela gol. Vo
ința revine puternic și profitind de 
greșelile lui Lako, Sireteanu și 
Pană înscriu.

C.C.A _
METALUL STEAGUL ROȘU 

9—1 (1—0; 5—0; 3—1)
Meciul s-a desfășurat seara și 

a fost condus de arbitrii Vakar și 
Vorniceariu. Au jucat următoarele 
formații: C.C.A.; Dron; Osaka, 
Mizgăreanu, Dlugoș, Raduh, Peter, 
Flamaropol, Zografi, Ganga I, Na
gy și Lorincz. .METALUL STEA
GUL ROȘU : Pușcaș ; Nasta, Sza
bo. Preda. Plăcințeanu, Căruntu.

Primul joc al hocheiștitor
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite:
Răspunzînd invitației Comitetului 

pentru cultură fizică și sport de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. și Secției unionale de ho
chei, la 24 ianuarie a sesit la Mos
cova echipa selecționată a regiunii 
Nord Rhein Westfalen din Germa
nia occidentală. La aeroport, spor
tivii germani au fost întîmpinați de 
reprezentanți ai Comitetului pentru 
cultură fizică și sport, ai Secției 
unionale de hochei și de numeroși 
sportivi din Moscova.

Actuala vizită pe care o fac spor- 

Racoviță, Tiron, Murtonfi, lones- 
cu. Takacs li. Ghimbășanu, Franzo- 
laș și Pascu. Meciul a fost mai 
disputat numai in repriza l-a. 
C.C.A. a jucat dezlănțuit și și-a 
masat adversarii in treimea lor. 
Din cauza aglomerării din fața por
ții metalurgiștilor, cit și datorită 
formei bune a portarului Pușcaș, 
militarii nu au reușit să înscrie de- 
cît un punct prin Lorincz. In re
priza a 2-a superioritatea echipei 
C.C.A. a fost insă evidentă. Au 
înscris: Csaka (2), Nagy, Ganga 
și Zografi.

Repriza a treia a avut același 
aspect. Au înscris: F.amaropol, 
Ganga și Zografi. Unicul gol al 
metalurgiștilor a fost marcat de 
Racoviță.

Din această Intilntre am putut 
reține buna pregătire pe care o au 
jucătorii echipei C.C.A. și insufi
cienta omogenitate care există in
tre liniile echipei MetaluL

Deoarece gheața a fost crăpată 
șl reprezenta astfel un . adevărat 
pericol pentru jucători, meciul A- 
vlntul-Știința Cluj a fost amtaat 
cu o zi.
AVINTUL MIERCUREA CIUC - 

ȘTIINȚA CLUJ
9—1 (4—1; 3—0; 2—0)

Meciul constituie o mare sur
priză nu numai prin scor, dar Ș*  
prin desfășurarea sa, pentru că în
treaga dispută s-a redus la o do
minare insistentă a Avîntului. A- 
cestei dominări. Știința Cluj i-a 
opus o rezistență slabă și dezorga
nizată. Foarte slab a jucat apă
rarea, în special portarul Sprencz 
II și Torok II. In general, putem 
spune că Știința a fost departe de 
comportarea sa normală și se pare 
că este vorba și despre o stare 
de supra-antrenament a jucătorilor 
clujeni.

Arbitrii Lupu și Sîngiorzan au 
condus formațiile: AVINTUL: 
Sprencz I; Fenke l, Covaci I, 
Torok 1, Spierer, Incze I, Incze II, 
lncze UI, Fodor, Szabo, Ferencz și 
Togănel. ȘTIINȚA : Sprencz II; To- 
mor, Tordk II, Deneș, Csaka II, 
Hajdu, Csdsar, Takacs, Gall, Co
vaci V, Fenke II și Kurt.

In prima repriză, chiar de la în
ceput, Avîntul atacă în forță și 
Covaci I, Fodor și apoi lncze II 
înscriu. După 8 minute, în care

vest-germani la Moscova
tivii din Germania occidentală la 
Moîpova este răspunsul la turneul 
făcut de hoche știi din Moscova în 
anul 1954 în Germania occidentală 
Din cele șase întîlniri disputate de 
sportivii sovietici una a avut Ioc și 
cu echipa Nord Rhein Westfalen. 
Victoria a revenit atunci hoche’ști- 
lor sovietici cu scorul de 3—0.

Ieri, pe Stadionul Dinamo din 
Moscova, hocheiștii echipei Nord 
Rhein Westfalen au susținut pri
mul meci, întîlnind reprezentativa 
orașului Moscova. Manifestînd o 
netă superioritate, hocheiștii sovie
tici au cîștigat cu scorul de 10-3. 

scorul era de acum de 3—0, Avin- 
tul joacă mu.t mai relaxat, în timp 
ce Știința pare resemnată și nu 
mai luptă cu convingere. După un 
gol marcat de Takacs, lncze III 
mărește scorul la 4—1.

In repriza a doua se mai mar
chează trei goluri : Torok I, Sprencz 
II (în proprie poartă) și lncze HI, 
pentru ca în ultima parte a jocu
lui I.ncze II și Fodor să stabilească 
scorul partidei la 9—I. Știința a 
tost handicapată, fără îndoială, de 
nefolosirea lui Fenke II, care este 
accidentat

★
Organizatorii n-au acordat, tn 

general, atenția necesară proble
melor ce le reveneau și astfel, în 
primele două zile au fost semnalate 
numeroase deficiențe (insuficientă 
grijă pentru pregătirea gheții, lu
mină slabă, dezordine pe stadion, 
lipsa unui microfon, etc.). Răspun
derea acestor lipsuri o poartă în 
egală măsură colectivul Metalul 
Steagul roșu cit și organele C.F.S.

| din localitate.

C.C.A.-VOINTA BUCUREȘTI
10 0 (0-0, 9 0, 1-0)

Orașul Stalin (prin telefon).
Singurul meci al serii a opus 

ceie două formații bucureștene, 
care au oferit un joc disputat mai 
ales în prima repriză, cînd spre 
surprinderea generală C.C.A. nu a 
reușit să înscrie nici un gol, deși 
cîteva minute în șir Voința a ră
mas în 5 jucători prin eliminarea 
lui Manolescu (două min.) și Va- 
niek (cinci min.). In repriză doua 
însă, C.C.A. a desfășurat mai bine 
jocul și a înscris punct după punct.

Ultima repriză a fost de ase
menea animată. Echipa militarilor 
nu a mai insistat, iar Voința a 
întreprins contraatacuri pericu
loase.

Intîlnirea a fost condusă de ar
bitrii Martin Korch și Willi Wel
ter. Au fost prezentate formațiile 
obișnuite, jucînd în plus Tudor la 
C.C.A. și Turceanu și Botar la 
Voința. Au asistat la ioc 2000 de 
spectatori.

Mîine (N.R. azi) se dispută me
ciurile Știința duj-Dinamo Tg. 
Mureș și Avîntul Miercurea Ciuc- 
Metalul Steagul roșu Orașul Stalin.

RADU URZICEANU

Noi victorii ale ’ 
luptătorilor sovietici

LENINGRAD (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 24 ianuarie s-a disputat la 
Leningrad cea de a doua întîlnire 
internațională de lupte clasice din
tre echipele Suediei și Uniunii So
vietice.

Victoria a revenit echipei U.R.S.S. 
cu scorul de 7—1.

La 24 ianuarie s-a disputat la 
Baku întîlnirea internațională prie
tenească de lupte libere dintre echi
pa selecționată a Japoniei și echi-. 
pa R.S.S. Azerbaidjană. Victoria a 
revenit sportivilor sovietici cu sco
rul 5—4.

Cîștigători: Andersen (Danemarca) și echipa R. P. Bulgaria
CAIRO, 26. — După o zi de o- 

dihnă petrecută la Alexandria, ca
ravana ce'.ui de al doilea tur ci
clist al Egiptului a pornit astăzi 
de dimineață să acopere cea de a 
13-a și ultima etapă, terminată la 
Cairo după 219 km. Această e- 
tapă a prilejuit o luptă . sportivă 
deosebit de îndîrjită. Chiar de la. 
plecare, cicliștii bulgari au atacat 
cu înverșunare, căutînd sâ readucă 
pe Koțev pe primul loc în clasa
mentul general și deci să obțină 
victoria și individual. Faptul ur
mărit era posibil, ținînd seama de 
distanța destul de mică ce-1 separa 
de Andersen, purtătorul tricou'ui 
galben. De altfel, Andersen a tre
cut prin serioase emoții de-a lun
gul celor 219 km ai etapei și a 
reușit cu mare greutate să facă 
față repetatelor atacuri ale cicliș
tilor bulgari, cărora li s-au alătu
rat alergătorii romîni, care s-au 
numărat printre animatorii etapei.

Datorită acțiunilor comune ale j 
cicliștilor bulgari și romîni, îucer- i 
căriie pe care danezii le-au făcut 
de a cuceri primul loc pe echipe, 
s-au spulberat de fiecare dată. 
Mai mult chiar, pe ultima parte a

Revista franceză „Avant Garde" scrie despre succesele jucătorilor 
romîni de tenis de masă

PARIS 26 (Agerpres). —
Revista franceză de tineret 

,,Avani Garde’’ consacră un arti
col succeselor repurtate de sporti
vii romîni în cadrul campionatelor 
de tenis de masă care s-au desfă
șurat la Paris. Revista Avani 
Garde” subliniază că aceste succe
se se datoresc în ■primul rînd „con
dițiilor minunate care sini create

Suspendarea unor fotbaliști fruntași din R. P. Ungară
BUDAPESTA (Agerpres). - MTI 

transmite:
Comitetul pentru cultură fizică și 

sport din R.P. Ungară a examinat 
și aprobat decizia luată de Fede
rația maghiară de fotbal în cazul 
jucătorilor Gyula Grosics din echi
pa Honved Budapesta, Sandor Gel
ler și Istvan Kovacs IV din echipa
Voros Lobogo.

Prin această decizie Gyula Gro
sics și Sandor Geller au fost sus
pendați pe timp de un an de la 
orice activitate sportivă, cu interzi-

0 echipă de boxeri romîni a plecat în Suedia
Marți dimineața a părăsit Capi

tala cu avionul, plecînd în Suedia, 
o echipă de boxeri romîni care va 
susține o serie de întîlniri priete
nești cu boxerii suedezi în orașele 
Stockholm, Halmstadt și Gotte- 
borg. Lotul sportivilor romîni cu
prinde pe Mircea Dobrescu, Toma 
Constantin, Eustațiu Mărgărit, 
Gheorgke Fiat, Constantin Dumi
trescu. Nicolae Linca, Petre Po

alergării, echipa daneză s-a fărî- 
mițat, în urma acțiunilor viguroa
se întreprinse de bulgari și romîni, 
iar Andersen, cu prețul unor efor
turi extraordinare, a putut termi
na la limită, spre a nu pierde tri
coul galben.

Și în această etapă, ca de altfel 
și în precedentele, cicliștii romîni. 
într-o admirabilă revenire, s-au 
aflat, pe primul plan al bătăliei, 
deciși să cîștige această uiltimă e-' 
tapă și totodată să-l sprijine pa 
C. Dumitrescu să urce cîteva locuri 
în clasamentul general. Șandru, 
Dumitrescu și Moiceanu (care a 
reeditat excelenta performanță din 
etapa a 12-a, cînd a sosit odată 
cu învingătorul) s-au comportat 
strălucit în ultima etapă, alergată 
într-o cadență îndrăcită: media 
orară 41,580 km.

Clasamentul etapei: l.Ravn (Da
nemarca) 51116’21* ’; 2. Boyd (An
glia); 3 Vidali (Jugoslavia); 4. 
Kolev (R.P. Bulgaria); 5. Koțev 
(R.P. Bulgaria); 6. G Șandru 
(R.P.R.); 7. G. Moiceanu’(R.P.R.); 
8. Rufikiu (Libia); 9. G. Dumi
trescu (R.P.R.); 10. Dimov (R. P. 
Bulgaria), toți aco'ași timp.

in Republica Populară Romină pen
tru dezvoltarea culturii fizice și a 
sportului”. De asemenea, ,,A vani 
Garde” reproduce în întregime in
terviul sportivei romîne Angelica 
Rozeanu, campioana mondială la 
tenis de masă, în care vorbește 
despre eforturile depuse de sporti
vii romîni pentru a-și ridica necon
tenit măiestria sportivă.

cerea de a frecventa organizațiile 
sportive. Kovacs IV a fost suspen
dat pînă la 31 martie 1955.

Măsura luată de Federația ma
ghiară de fotbal este motivată de 
faptul că Gyula Grosics și Sandor 
Geller nu au avut o atitudine dem
nă de un sportiv selecționat în e- 
chipa R.P. Ungare. Ei au abuzat 
de onoarea care este acordată spor
tivilor selecționați, servindu-se de 
calitatea de jucător internațional în 
scopuri cane stat incompatibile cu 
legile și morala R. P. Ungare.

O------

pescu, Gheorghe Negrea, Ghețu Ve- 
licu și Dumitru Ciobotaru. Antre
norii echipei stat /. Popa și M 
Doculescu.

Boxerii romîni vor evolua ta 
prima reuniune la Stockholm în 
ziua de 27 ianuarie, întîlnind echi
pa clubului Djurgaarden. Următoa
rea reuniunii va avea loc la 30 
ianuarie în orașul Halmstadt, iar 
cea de a treia la 4 februarie la 
Gotteborg. (Agerpres).

Din ceie două jocuri de șah existente 
la colectivul sportiv „Voința” din Do- 
rohol numai unul are toate piesele. Cînd 

se joacă la ambele mese se deseori
situații de acestea:

In sediul comitetului raional C.F.S. Suceava este frig 
ca afară. Sfatul popular raional nu a căutat să asi
gure comitetului C.F.S. condiții normale de activi
tate

Mihai Iepure, gestionarul cooperativei din satLil Ma- 
gheru, comuna Vîrful-Cîmpului, raionul Dorohoi, 
a desfăcut gardul ce împrejmuia terenul de sport din 
vecinătatea cooperativei, crezînd că rezolvă în acest 
fel problema... lemnelor de foc.

-S/î C4'
NS-NTRiAiÂ NIMSNI 
----------v-COs----------

Desen de MATTV după corespondențele primite de la C. Alexandrescu, Socagiu Herman și M. Crișan.
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