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Să organizăm temeinic 
activitatea centrelor de schi G. M. A.
WakaA a poposit și pe melea- 
“ gurile noastre aducînd multe 

și minunate bucurii tineretului 
sportiv. Acum este vremea potri
viți pentru însuflețite concursuri 
de schi, patinaj, bob și hochei pe 
gheață. Acolo unde condițiunile 
atmosferice sînt prielnice au și în
ceput, dealtfel, primele întreceri 
în sporturile de iarnă.

Desigur, iarna aduce preocupări 
noi pentru consiliile colectivelor 
sportive. Sînt doar atîtea de fă
cut : trebuie amenajate pîrtii de 
schi și patinoare, trebuie asigura
tă o bună repartiție a echipamen
tului și materialelor sportive, tre
buie să se desfășoare o muncă in
tensă pentru angrenarea unui nu
măr cit mai mare de oameni ai 
muncii în practicarea frumoaselor 
discipline sportive de iarnă.

Dar preocuparea pentru rezolva
rea acestor probleme nu trebuie 
să însemne un motiv de a trece cu 
vederea activitatea din domeniul 
complexului G.M.A, Intr-adevăr, în 
lunile de iarnă, ca și în celelalte 
luni ale anului, pot fi trecute un 
număr însemnat de norme G.M.A. 
Firește, este vorba, în primul rînd, 
de normele specifice acestui ano
timp. De pildă, schiul este disci
plina sportivă in care se pot orga
niza acum numeroase concursuri 
pentru trecerea de norme G.M.A. 
Dar nu numai atît. Consiliile colec
tivelor sportive și comisiile de pre
gătire și examinare G.M.A.- trebuie 
să înțeleagă că de angrenarea cît 
mai multor aspiranți în trecerea 
normei de schi depinde în mare mă
sură îndeplinirea angajamentului 
la purtători de insignă în anul 
care a început Iată, deci, un mo
tiv în plus pentru a considera pro
blema trecerii normei de schi 
Q.M.A. ca o problemă de cea mai 
mare însemnătate pentru consiliile 
colectivelor sportive în această 
perioadă.
• O metodă foarte bună în această 
privință este organizarea de centre 
de schi G.M.A. La înfăptuirea a- 
cestor centre pot participa mai 
multe colective sportive care se 
hotărăsc să-și unească eforturile și 
posibilitățile materiale în vederea 
organizării în comun a antrena
mentelor și concursurilor de schi 
G.M.A. Fiecare colectiv, aducînd 
schiurile și echipamente^ care îi 
aparțin, contribuie la alcătuirea 
inventarului sportiv al centrului 
de schi respectiv Astfel, prin or
ganizarea centrelor de schi, dotate 
cu materiale și echipamente co
respunzătoare, se creează condițiile 
necesare desfășurării unei largi 
acțiuni pentru trecerea normei de 
schi G.M.A.

Anul trecut, datorită centrelor 
de schi G.M.A. în unele regiuni 
au fost obținute rezultate remar
cabile în direcția trecerii norme
lor G. M. A.. Astfel, comitetele 
C.F.S. ale regiunii Stalin și Re
giunii Autonome Maghiare au reu
șit să-și depășească angajamen
tele anuale la purtători de in
signă, în cea mai mare parte da
torită grijii deosebite pe care au 
dovedit-o față de îndrumarea co
lectivelor sportive pentru organi
zarea centrelor de schi și față de 
justa planificare a activității din 
cadrul acestor centre. Bune rezul
tate a obținut și regiunea Suceava,

Noi maeștri ai sportului în R.P. Ungară
Comife'.ul pentru Cultură Fizică și 

Sport din R.P. Ungară a acordat 
titlul de maestru a] sportului unui 
mare număr de sportivi frun
tași. din 13 discipline sportive. 
Printre aceștia se numără: Be
res Emo, Bleha Anna, Fdldesi 
Odân. Feher Maria, Szentgali La- 
jos, Kovesdi Ferenc (atletism), Ben- 
cze, Polyak, Kovacs, Hoffman, Toth 
țhipte), Barfalvi Klara, G uro vics 

unde acordîndu-se atenție centre
lor de schi G.M.A. s-a reușit ca 
mii de aspiranți să fie an
grenați în trecerea normei de schi. 
De asemenea, la centrul de schi 
G.M.A. care a funcționat iarna 
trecută la Oradea, au fost obținute 
rezultate dintre cele mai bune.

Dimpotrivă, acoio unde a fost 
subapreciată importanța centrelor 
de schi G.M.A. rezultatele au fost 
slabe. Așa s-a întîmplat, de pildă, 
în regiunile Iași, Ploești, Hune
doara și Baia Mare. O ma
nifestare a subaprecierii centre
lor de schi G.M.A a fost și 
lipsa de planificare. Astfel, în re
giunile Hunedoara și Baia Mare 
s-a așteptat mai intîj căderea 
zăpezii pentru a începe organiza
rea centrelor de schi G.M.A., în 
loc să se treacă din vreme Ia or
ganizarea acestor centre, astfel ca 
primii fulgi de zăpadă să poată 
însemna și începutul unei rodnice 
activități

Anul acesta, vor trebui organi
zate din nou numeroase centre de 
schi G.M-A. In cadrul acestor 
centre de schi, care vor func
ționa la orașe și sate, trebuie să 
se depună o vie activitate. Este 
necesar să se acorde acestor cen
tre de schi tot sprijinul pentru ca 
ele să devină cu adevărat un fac
tor important nu numai în trece
rea normei de schi G.M.A., dar și 
în îndeplinirea și depășirea anga
jamentului anual la purtători de 
insignă

Sarcini deosebite în privința orga
nizării centrelor de schi G.M.A. re
vin colectivelor sportive. Acestea au 
datoria să acorde tot sprijinul posi
bil pentru buna funcționare a cen
trelor de schi la care vor parti
cipa. Desigur, sprijinul pe care vor 
trebui să-l acorde se traduce în 
mod concret prin dotarea centre
lor de schi cu echipamentul și 
schiurile necesare De asemenea, 
colectivele sportive care au cadre 
de specialitate (antrenori, instruc
tori obștești) vor trebui să le 
pună la depoziția tuturor aspiran
ților care se pregătesc și își trec 
normele în cadrul aceluiași centru 
de schi G.M.A.

Desfășurînd o muncă temeinică 
și colectivă, comisiile de pregătire 
și examinare G.M.A. din cadrul 
colectivelor sportive participante 
la centrele de schi G.M.A vor tre
bui să întocmească o planificare 
justă a antrenamentelor șl con
cursurilor care vor avea loc la a- 
ceste centre în lunile de iarnă.

Consiliile raionale de control 
G.M.A. vor trebui să se îngrijească 
de felul cum este planificată acti
vitatea fa centrele de schi G.MA 
din cuprinsul raioanelor respecti
ve. Deopotrivă, comisiile regionale 
obștești G.M.A înființate recent, 
vor treb"i «ă-și aducă anortul lor, 
prin controlarea felului în care 
colectivele sportive înțeleg să 
sprijine aceste centre.

Să dăm un nou impuls activită
ții G.M.A. prin organizarea temei
nică a activității centrelor de schi 
G.M.A. I Să angrenăm un număr 
cît mai mare de oameni ai muncii 
în practicarea schiului, punînd 
astfel premizele unui număr și mai 
mare de purtători ai insignei 
G.M.A. în anul care a început!

(canotaj), Otvos (ciclism). Bagyi, 
Csaki, Molnar (handbal), Budai, 
Karpati, Plachy, Raduly (box), A- 
goston, Csepregi. Gaal (motoci- 
clism), Asztalos. Fogarasi, Kaszâs, 
Borbala (volei), Csetenyi (popice), 
Sajgo, Bartha Magdolna (schi), 
Lenkei Maria. Binder (vele), Elek 
Margit, Kovacs, Karpati, Maszlai 
(scrimă) etc.

A început în țara noastră 
campania de strângere a semnăturilor 

pe Apelul de la Viena
Ședința Comitetului Permanent pentru Apărarea Păcii din R.P.R+

Miercuri după amiază a avut loc 
ședința Comitetului permanent pen
tru Apărarea Păcii din R.P.R., con
sacrată discutării hotărîrilor sesiunii 
lărgite de la Viena a Birouilui Con
siliului Mondial aii Păcii.

La ședință au luat parte: acad. 
Mihail Sadoveanu, președintele Co
mitetului Permanent pentru Apăra
rea Păcii din R.P.R., membru în 
Consiliul Mondial al Păcii, acad. 
prof. P. Constantinescu-lași, vice
președinte al Comitetului Permanent 
pentru Apărarea Păcii din R.P.R., 
Sorin Toma, membru în Consiliul 
Mondial al Păcii, patriarhul Justi
nian Marina, artiștii poporului Lucia 
Sturza-Bulandra, Costache Antoniu 
și Constantin Baraschi, acad. Ralu- 
ca Ripan, rectorul Universității „V. 
Babeș" din Cluj, preot Al. lonescu, 
vicarul patriarhiei Bisericii Orto
doxe Romîne, scriitorul Geo Bogza, 
Traian lovanelli, vicarul Arhiepisco
piei Romano-Catolice din București, 
academicienii dr. N. Hortolomei și 
dr. N. Gh. Lupu, Tihon Cacealchin, 
mitropolitul Cultului Creștin de Rit 
Vechi, pictorița Ligia Macovei, scrii
toarea Maria Banuș, prof. univ. Gh. 
C. Stere, președintele Comitetului 
Orășenesc București de Luptă pen
tru Pace, Iacub Mehmet, șeful Cul
tului Musulman, prof. univ.L. Ba- 
nyai, rectorul Universității Bolyai" 
din Cluj, Stela Enescu, președinta 
Comitetului Femeilor Democrate din 
R.P.R., Nicolae Vasu, Erou al Mun
cii Socialiste, I. Dobre, membru în 
Biroul Comitetului Permanent pen
tru Apărarea Păcii, Petre Gheorghe, 
secretar al C.C. al U.T.M., Cristea 
Pantazi, secretar al Comitetului 
Permanent pentru Apărarea Păcii 
din R.P.R., numeroși membri ai Co- 
mitetui'ui Permanent pentru _ Apă
rarea Păcii din R.P.R., președinți și 
secretari ai Comitetelor de Luptă 
pentru Pace din București și alte 
orașe ale țării, reprezentanți ai or
ganizațiilor obștești, ai presei etc.

Ședința a fost prezidată de acad. 
Mihail Sadoveanu

Acad. P. Constantinescu-lași a 
vorbit despre lucrările sesiunii lăr
gite de la Viena a Biroului Consi
liului Mondial al Păcii.

„In Apelul către popoarele Euro
pei — a spus vorbitorul printre al
tele — Consiliul Mondial al Păcii 
subliniază din nou primejdia ce de
curge din remilitarizarea Germani
ei occidentale, pusă la cale prin a- 
cordurile de la Londra și Paris, și 
cheamă bărbații și femeile din toate 
țările să folosească posibilitățile 
existente, manifestîndu-și întreaga 
hotărîre și întregul lor curaj pentru 
a zădărnici ratificarea și aplicarea 
tratatelor de la Londra și Paris.

Fiecare om cinstit — a conti
nuat vorbitorul — își dă seama că 
un război atomic înseamnă milioa
ne de victime omenești, distruge
rea unor mari centre ale industriei 
și culturii și a unui mare număr de 
orașe și sate.

Strălucita inițiativă a guvernului 
sovietic, care s-a declarat gata sâ 
transmită experiența științifică și 
tehnică acumulată în U.R.S.S. în

Fotbaliștii sovietici învingători în India
DELHI 28 (Agerpres). — TASS 

transmite :
De cîteva zile se găsește în India 

o selecționată sovietică de fotbal, 
invitată de Federația indiană dte 
fotbal să susțină mai multe întîl- 
miri cu sportivii indieni. După 
cum anunță Agenția „Press Trust 
of India", la 26 ianuarie s-a des
fășurat în orașul Hazaribagh (Sta- 
tui Biliar) prima întâlnire dintre 

domeniul folosirii energiei atomice 
în scopuri pașnice, a umplut de 
bucurie inimâlle tuturor iubitorilor 
de pace de pe glob.

La 18 ianuarie 1955 guvernul so
vietic a hotărît sâ acorde unor state 
prietene — R.P. Chineză, R.P. Po
lonă, R. Cehoslovacă, R.P.R., R.D. 
Germană — ajutor tehnico-științific 
și de producție în vederea desfășu
rării unei largi activități de cerce
tare în domeniul folosirii energiei 
nucleare în scopuri pașnice, precum 
și examinarea lărgirii cercului de 
țări cărora U.R.S.S. le va acorda de 
asemenea acest ajutor. Țara noastră 
va fi astfel printre țările din lume 
care vor putea beneficia de roadele 
celor mai mari cuceriri ale minții u- 
mane. Perspective nebănuite, cu 
adevărat mărețe, se deschid astfel 
în fața poporului nostru, pentru 
dezvoltarea economiei naționale și 
ridicarea buneistări a oamenilor 
muncii.

In înlăturarea amenințării unui 
război atomic — a continuat acad, 
prof. P. Constantinescu-lași—popoa
rele din Occident nu sînt mai puțin 
interesate decît Uniunea Sovietică 
și celelalte țări din lagărul socia
lismului și democrației. Astfel cu
noscutul specialist militar englez 
Liddel Hart avertiza că este o ilu
zie că Occidentul n-ar avea de su
ferit în urma unui război atomic.

După ce a subliniat covîrșitoarea 
însemnătate a documentelor Consi- 
liu'ui Mondial al Păcii, vorbitorul 
a spus : Pe istoricul Apel al Con
siliului Mondia] al Păcii și-au pus 
semnătura participanții la sesiunea 
de Ia Viena a Biroului Consiliului 
Mondial al Păcii, personalități de 
frunte cunoscute și apreciate în în
treaga lume.

Poporul rondh a salutat ca căl
dură hotăririle sesiunii d'e la Viena 
a Biroului Consiliului Mondial al 
Păcii care corespund întru totul 
năzuințelor lui spre pace.

Acad. Raîuca Ripan, m:mb u în 
Comitetul Permanent pentru Apă
rarea Păcii din R.P.R., scoțînd în 
relief uriașele orogrese realizate 
de știință în zSele noastre și în 
primul rînd de știința sovietică, a 

• spus :
Oamenii de știință din țara noas

tră simt o imensă bucurie pentru 
faptul că Uniunea Sovietică, oda
tă mai mult, ne deschide un nou 
drum larg, acela al cercetărilor și 
realizâriior m domeniul energiei 
nucleare.

S'ntem convinși că pe acest drum 
vom obține succese importante în 
toate domeniile științei, vom con
tribui și mai puternic la opera 
de construire a socialismului în 
tara noastră.

Dar oamenii de știință văd tot 
odată, plini de irjd’gnare. apăirînd 
în fata lor cei mai ticăloși duș
mani. aceia ca-re vor să nună ști
ința în slujba morti’, în slujba 
•listHigerii semenilor lor.

Oamenii de știință cinstiți își 
unesc glasul cu acela al tuturor 
popoarelor împotriva acestor ten
dințe criminale, lupiînd pentru ca 

selecționata sovietică și echipa Fe
derației indiene de fotbal. Jocul 
a luat sfîrșit cu scorul de 7—0 în 
favoarea fotbaliștilor sovietici.

Scorul a fost deschis în minutul 
opt de către Tatușin. Cîteva mi
nute mai tîrziu, tot Tatușin este 
cil care rid'că scorul la 2—0. Ur
mătoarele patru goluri au fost în
scrise de Netto, Ivanov, Tatușin și 
din nou Ivanov, Ultimul punct al 

toate descoperirile științei și toate 
■secretele smulse natură să nu fie 
întrebuințate decît pentru b nele și 
fericirea omului.

Preotul Alexandru lonescu, merii*  
bru in Comitetul Permanent pen
tru Apărarea Păcii din R P.R., a 
arătat că slujitorii bisericii orto-< 
doxe romîne ca și ai tuturor cul
telor din țara noastră, împreună 
cu credincioși) lor, au primit cu 
deosebită însuflețire documentele 
adoptate de sesiunea lărgită de la 
Viena a Biroului Cons litilui Mon
dial al Păcii. Ei știu că sutele de 
mi'ioane de semnături puse de oa
menii iubitori de pace de pretutin
deni pe apelul de la Stockholm al 
Consiliului Mond’al al Păcii au 
împiedicat pe imperialiști să folo
sească arma atomică în războiul 
din Coreea. Astăzi, ei vor semna 
apelul sesiuni de la Viena cu a- 
ceeași convingere că prin aceasta 
va fi înlăturat pericolul unui răz
boi atomic pustiitor.

Tov. Eremie Pîrdău. președintele 
Comitetului de Luptă pentru Pace 
al regiunii Suceava, luînd cuvîntal 
a spus între altele:

Am venit din mijlocul maselor 
de țărani muncitori din regiunea 
Suceava. Am văzut acolo indig
narea, ura fierbinte a acestor oa
meni împotriva ățîțărilor la răz
boi, ta oare se dediaiu imperia

liștii.
Țărănimea muncitoare din țara 

noastră, alături de cilasa munci
toare, va semna cu convingere 
Apelul Biroului Consiliului Mon
dial al Păcii către popoarele lumii.

Șef-raBintil dr. Mozes Rosen, 
membru aii Comitetului Permanent 
pentru Apărarea Păcii din R.P.R., 
a arătat printre .altele că slujitorii 
și credincioșii cultului mozaic, car« 
au avut atît de mult de suferit de 
pe urma dezlănțuirii în lume a for
țelor răului, vor lupta pentru pace, 
pentru întărirea scumpei noastră 

patrii. Republica Populară Romb 
nă, fiind conștienți că aceasta înr 
seamnă a lupta însăși pentru 
viață.

Nicolae Vasu, Erou al Muncii So-> 
ciatâste, a spus între altele: Po
porul nostru care se află în ultimul 
an al cincinalului și care, în anii 
construcției socialiste, cunoaște cea 
mai înfloritoare epocă dim viata sa, 
salută cu imensă bucurie hotărîrea 
Uniunii Sovietice de a acorda țării! 
noastre și aîtor țări sprijin pentru 
folosirea energiei atomice în scCH 
puri pașnice. Sînt convins că fie-» 
care muncitor cinstit dfin țara 
noastră este pătruns, în momentul 
actual, mai mult decît oricînd, die 
■rolul pe care îl are ca luptător în 
marele lagăr al păcii.

S-a dat citire chemării Comite
tului Permanent pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R. către cetățenii 
țării noastre.

Participanții la ședință și-au p-us 
apoi semnăturile pe „Apelul cătra 
popoarele lumii".

Astfel a început în țara noastră 
campania de strîngere a scmnătu-i 
rilor pe Apelul de îa Viena.

(Agerpres)

meciului a fost realizat die Simo-s 
nian, care a introdus cu măiestria 
balonul în poarta echipei indiene.’

Subliniind jocul excelent al se
lecționatei sovietice, Agenția re^ 
marcă coeziunea fotbaliștilor s<ri 
vietici. Meciul s-a desfășurat după 
regulamentul indian și anume două 
reprize a cîte 30 de mânute fie» 
care. La întitaire au asistat 20.0QQ 
de specia tor h _
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PROLOG
...Stropii de ploaie se preling pe ferestrele vagonului, in vreme 
trenul, croindu-și drum printre dealuri, intră in inima Reșiței. 
dreapta, apele tulburi și repezi ale Berzavei țin tovărășie acestui

ce 
In 
drum cotit.

Străzile înguste și casele înghesuite una in alta te împiedică 
să vezi din prima clipă măreția acestui oraș al oțelului. Prin _ 
pîcla dimineții, prin ploaia care cade neobosit, ca greu distingi 8 
conturul coșurilor înalte, al furnalelor care domină, asemenea unor | 
ruguri uriașe, așezările și dealurile.

lată imagini cu care ar începe un romancier sau un poet, | 
imagini care ne-a'u furat și pe noi, de la primii pași. Dar noi g 
am venit nu pentru a contempla peisagii, ci pentru a pătrunde 8 
în miezul vieții sportive de aci. |

Desigur că și sportul tși are frumusețea lui poetică: iz buc- 8 
nire de tinerețe, voioșie, putere, dinamism. Toate acestea sint cu | 
atit mai vii aci, unde oamenii arată sportului o prețuire nemăr- - 
ginită.

Trei reporteri sportivi, in popas la Reșița, vă invită să cunoaș
teți, împreună cu ei, bucuriile și 
sportivilor din „cetatea de foc'.
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Pasiune sportivă la
In munca ue m cuptoarele în 

care metalul fierbe la mii de gra
de, un om puțintel la trup, cu 
vorba domoală și cu firea blinda, 
nu s-ar potrivi deloc.

Puternic și mte ca oțelul șarje
lor, neobosit și hotărît, prim-topi- 
torul Matei Stubnea se arată sor
tit pentru locul acela. II masori 
cu privirea, între oamenii lui, a- 
colo. în fața cuptorului, îi auzi vo
cea puternică și parcă-i înțelegi și 
gândurile. El acolo trăiește. II 
cheamă și ziua, >1 cheamă și noap
tea. șarjă după șarjă...

— Numai cînd a fost finala, 
— spune el rîzind — am stat aca
să Toate le-am rînduit dina
inte... Cînd a început crainicul a 
zice, mi s-a părut că sini și eu în 
tribună la București. Apoi, nimeni 
din cei din casă n-a mai spus o 
vorbă, nici nevasta, nici fata. Ni
meni.. Cînd, în minutul 40. Se- 
leș a marcat al doilea gol, s-a în- 
tîmplat cu mine... dar mai bine 
nu mai spun. Dacă aud oamenii 
rid..

Privii o clipă prin sticla vînătă 
la oțelul care fierbea în cuptorul 

4. Dădu capul în lături, socotind

Multe bucurii,
Sint multe colective sportive în 

orașul de pe malurile Bîrzavei. 
Dar oamenii de prin partea locu
lui obișnuiesc a vorbi mai ales 
despre colectivul Metalul 1. Nici 
nu-i de mirare: este colectivul cel 
mai puternic, cei mai bine orga
nizat și cu cei mai numeroși spor
tivi fruntași (secretarul colectivului 
este cunoscutul arbitru de fotbal 
Gheorghe Floruț).

Cînd înserarea coboară peste 
dealurile și coșurile înalte ale Re- 
șiței. iar uneori și mai de vreme, 
secțiile pe ramură de sport ale 
acestui colectiv își încep antrena
mentele. Acum, în timp de iarnă, 
Cînd gerul și zăpada i-a gonit pe 
sportivi de pe terenuri, sălile de 
antrenament ale colectivului sint 
aglomerate de puzderia de tineri 
care, sub îndrumarea unor antre
nori pricepuți și cu îndelungată 
experiență, pășesc pe drumul mă
iestriei sportive. Cîteodată, cu 
toate străduințele depuse, condiții
le în care se pregătesc- sportivii 
metalurgiști nu sînt din cele mai 
bune. Se mai intîmplă ca haltero
filii să se antreneze uneori în frig.

Una din caba’- 'c din munții Se picnicului, unde sportivii reșițeni 
petrec clipe de adevărată desfătare.

I
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1680 de grade...
parcă in gind. Spuse apoi privind 
focul dinăuntru :

— Are acum vreo 1680 de gra
de... Acuși dăm șarjă...

— Dar, cu golul acela din mi
nutul 40, cum a fost ? îndrăznim 
noi.

— Dacă aud oamenii, rid. O 
să zică: auzi, i-au tremurat mîi- 
nile lui Stubnea Ei da, mi-au 
tremurat... Pentru prima oară. 
Eram ca un copil, dar eram bucu
ros. Acu' oamenii umblă cu vor
ba să joace ai noștri în „A". Eu 
nu zic nu, cupa au cîștigat-o, am 
și așezat-o în vitrină la magazi
nul cel mare ca s-o vadă toată 
lumea. Dar mai întîi să joace în 
B. Dacă or să cîștige, or să mear
gă mai departe. Asta-i socoteala : 
pină nu fierbe oțelul, nu dau dru
mul la șarjă I

In cuptorul 4, oțeluil era gata. 
Stubnea fluieră mai tare decît 
uruitul și zgomotul din jurul fur
nalelor. Flacăra de oxigen tăie 
drum spre jgheab, metalului topit. 
Cu mii die scimtei, oțelul porni să 
curgă, luminând fața prim-topito- 
rului. Iar mîinile mari și puter
nice stăpîneau parcă șuvo-ol in
candescent...

dar și necazuri
ca echipa feminină de hamdibad să-și 
desfășoare pregătirile într-o sală 
de dimensiuni foarte reduse, sau 
ca gimnastul fruntaș Andrei Kere- 
keș, maestru al sportului, să exe
cute cu toată atenția „gigantica", 
de teamă ca nu cumva să se lo
vească de... tavanul sălii.

Acestea sînt, într-adevăr, greu
tăți serioase. Dar pentru vrednicii 
sportivi ai Reșiței nu par să exis
te piedici de netrecut. Să vă dăm 
un exemplu. Cu cîtva timp in ur
mă, secția de lupte nu avea pen
tru antrenament decît o sală mi
că, improprie, fără dușuri și ves
tiare. Vă puteți închipui că aceas
tă greutate era mult simțită de 
luptătorii metalurgiști. Antrenorul 
Jacob Lovasz s-a sfătuit cu elevii 
săi și, împreună, au propus colec
tivului să se spargă un ziîTț care 
dădea într-o cameră nefolosită, 
pentru a amenaja acolo dușurile 
și vestiarele necesare. Propunerea 
a fost primită cu atenț a cuveni
tă și astăzi secția de lupte are o 
sală propice antrenamentelor.
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Nu 1 E greu să 
vă închipuiți ce a 
frisemniat pentru 
Reșița și reșițeni 
câștigarea Cupei 
R.P.R. la fotbal. 
Chiar și la mai 
mult de o lună idle 
la finală, cînd am 
ajuns noi acolo, e- 
venimenitul sportiv 
capital al onașuluii 
continua să fie per
formanța fotbaliști
lor. Seninele inte
resului și dragostei 
cu care au primit 
locuitorii Reșiței 
vesiea mareJtB suc
ces al reprezentan
ților lor le întâl
nești pretutindeni. 
In vitrina cea mai
mare a magazinu
lui „Universal", si
tuat în centrul ora
șului, se află Cupa 
R.P.R. și celelalte 
trofee cucerite în 
această competiție... 
Am trecut de ce' 
puțin 15 ori prin 
fața vitrinei. O sin
gură dată măcar nu 
am găsit liber lo
cul din fața ei. Ti
neri, fete și băieți, femei, oameni bă- 
trîni chiar, se opresc, privesc cu un 
aer de satisfacție cupa de cristal 
care a poposit pentru prima oară 
la Reșița și pornesc mai depairtecu 
un surplus de voioșie...

Dacă vorbești cu un reșițean, 
chiar dacă nu ești ziarist la ,.Spor
tul popular", nu se poate să nu-ți 
fie adresate și fraze ca acestea: 
„Ce zici de fotbaliștii noștri?’*...  „Ai 
văzut că nimeni n-a putut rezista 
Metalului?**...  sau mai ales: „Nu e 
drept ca echipa noastră să joace 
acum în A?“

Dar ce fac ei, cîștigătorii Cupei? 
Nu sînteți curioși să știți ?

„Băieții" au privit cu seriozitate 
și modestie comportarea și victo
riile lor din Cupă. De fiecare dată 
cînd am stat de vorbă cu unul din
tre ei, ne-am aflat în fața unui 
om care calcă cu picioarele pe pă- 
mînt. care muncește temeinic în 
producție, care se ocupă cu aceeași 
grijă de micile și interesantele Iui 
chestiuni familiare.

Cu inginerul Valentin Teodorescu 
de pildă, ne-am întîlnit chiar în 
trenul care ne ducea la Reșița. Ve
nea dintr-un concediu petrecut a- 
casă, la părinți, care locuiesc la 
PIoești, și era tare grăbit să a- 
jungă cît mai curind la Reșița. Din 
două motive: primul, lucrările im
portante care-1 așteptau la Com
binatul Metalurgic Reșița ; al doi
lea, ce) mai tînăr membru al fami
liei Teodorescu care numără numai 
cîteva luni ...e tare dornic să-și vadă 
tăticul înapoi acasă.

Ștefan Apro lucra de zor la 
strung cînd am intrat în atelier. El
e mijlocașul stînga al echipei și a 
debutat direct din campionatul re
gional. în meciuri de cupă cu 
echipe de categoria A, per-

Intîlnire cu vechi sportivi
„Conrad — Fodor, Alașit..."
Vă amintiți de acești jucători, 

i-ați văzut poate chiar pe terenul 
de fotbal... Nu l-ați uitat pe Con
rad, portarul sobru, atent și calm. 
In 1949 juca în echipa națională 
care întâlnea reprezentativa polo
neză la Varșovia.

„Conrad — Fodor, Alașu..."
Astăzi, Conrad nu mai este fî- 

nărul portar de altădată. Dar, așa 
cum nu s-a despărțit de uzina în 
care a lucrat, el a rămas și mai 
departe prieten al sportului. L-am 
regăsit ca maistru instructor la 
atelierele în care învață elevii școlii 
profesionale, aflînd în același timp 
că antrenează o echipă de fotbal 
dintr-o comună apropiată de Reșița.

— Ei, au trecut ani, spune el. 
Mă bucură însă că lucrez cu tine
retul. îmi petrec o bună parte din 
zi aci> în atelierul în care atîția 
tineri învață meserie.

Intr-adevăr, în jurul lui, la men
ghină, băiețandrii lucrează cu sîr- 
guință. Mîinile sigure ale lui Con
rad, care au prins atîtea mingi 
grele, au desenat pe tablă forma 
obiectului pe care trebuie să-1 exe
cute elevii în ziua aceea.

— După-amiază, continuă Con
rad, mă așteaptă alții, de o vîrstă

Cîștigătorii cupei

lui locul său de muncă, Zarici a obținut depășiri ' 
II de normă de 40 la sută.

cu care nu se pot 
Iată de 

adver- 
fiu 
fi- 
Și 
de
cu

formanță 
mîndri mulți fotbaliști, 
ce l-am întrebat despre 
sării lui direcți din cupă: „Să 
cinstit, cu toți a fost greu și, 
rește, de toți am avut teamă. 
Ferenczi și Bone mi-au dat mult 
lucru, dar cel mai greu a fost 
Nicușor, care a fentat tot timpul și 
m-a alergat de mi-a ieșit sufletul* ’. 
„Dar, ai fugit după el p. tot tere- 
mil?" a ’
„Nu! a răspuns Apro. Nu mi-am 
părăsit .
apărare" (lucru care ne arată că toți 
oamenii echipei nu numai că au 
învățat bine, dar au și aplicat co
rect lecția în examenul dificil al 
finalei).

fost întrebarea noastră.

„zona” încredințată spre

Cu siguranța cu care strunjește, Zarici culege balonu.'. spre care 
aleargă, amenințător, Ozon. Sînt primele minute ale finalei Cupei 

R.P.R.

cu ei. Locuiesc la Cîlnic, o comu
nă din apropiere, și m-am gîndit 
că n-ar fi rău să învăț tineretul 
de acolo să joace fotbal. Iată-mă 
și antrenor. De fapt, nici n-aș pu
tea să mă despart de fotbal...

Alt cunoscut portar de fotbal, 
dintr-o generație apropiată de cea 
a lui Conrad, Cornel Bugariu, duce 
și el o activitate intensă. El face 
parte din conducerea secției de 
fotbal a colectivului Metalul Reși
ța, ocupîndu-se în același timp și 
de activitatea secției de gimnas
tică.

La Reșița l-am întîlnit și pe 
fostul jucător de fotbal Eugen La
katos. Și astăzi el aleargă timp 
de 90 de minute, dar nu ca unul 
din jucătorii echipelor care se în
trec, ci ca arbitru. Lakatos este și 
un antrenor priceput.

Reșița este cunoscută și ca un 
puternic centru de box. Mulți din
tre renumiții boxeri ai țării noastre 
au pornit din aceste locuri : mae
strul emerit al sportului Gh. Fiat, 
Vasile Secoșan, Lazar Borduz etc. 
Dacă Fiat și Secoșan mai evoluea
ză încă pe rimg, in schiimb Geza 
Toth, Romulus Indru și Petre Pop 
se ocupă de pregătirea tinerelor 
cadre de pugiliști.

Tovarăș de secție cu Apro este 
Zarici, portarul care n-a primit 
decît un singur gol de la cinci 
înaintări de categoria A. Zîmbește 
amabil cînd ne recomandăm și 
spune; „Cum a fost, a fost bine; 
de-acum să ne ținem tari!**.

Și, dacă continui să mergi prin 
secțiile uzinei, vei înlîlni peste tot 
cite una din figurile care au surîs 
fericite obiectivelor fotografice la 
terminarea meciului de pe stadio
nul Republicii: la secția de pro
iectări lucrează Vida, la cuptoarele 
furnalului trebăluiește de zor Col
nic, Munteanu îi învață cu dra
goste pe viitorii strungari în ate- 
lierul-școală, Mioc este un apreciat 
planificator, Szeleș muncește în 
secția lăcătușerie, Chirilă, Urcări, 
Iovan sînt funcționari la CFU 
(căile ferate ale uzinei). Nu este 
vorbă goală, ci faptă adevărată 
că fotbaliștii reșițeni sînt. înainte 
de toate, vrednici muncitori în 
producție. Am văzut-o și am con
statat-o cu proprii noștri ochi.

L-am lăsat Intenționat la urmi 
pe Zsizsik, antrenorul echipei. El 
ne-a fost călăuză și cu acest pri
lej am constatat de cîtă populari
tate se bucură acest om în care 
fiecare dintre muncitori, ingineri 
și tehnicieni salută echipa lor de 
fotbal, căruia orice trecător îi a- 
dresează cu plăcere ziua bună. 
,,Zsizsik baci", cum îi spun cu- 
noscuții,- stă de vorbă cu fiecare, 
răspunde amănunțit despre progra
mul de antrenament al echip i, sau 
la întrebări ca: „Urcan va juca 
tot centru?", sau .,Ge îți fac pă
sările" (antrec-nil echipei din Re
șița este un p- onat crescător de 
păsări)._

La plecare Zsizsik n-a condus 
pînă la gară. Dcformația profesio
nală ne-a îndemnat să-l întrebăm: 
„Și-acum, ce zici pentru anul a- 
cesta?" — „Avem cupa, a fost 
răspunsul, dar odată cu ea ne-a 
venit și obligația de a nu ne face 
de rușine”.

Sîntem convinși că „Zsizsik baci" 
se va ține de cuvînt!

„Dormitorul sportivilor"
Sportivii care au trecut prin Re

șița păstrează desigur o bună im
presie despre cazarea ce le-a fost 
oferită. Nici n-ar putea fi altfel, 
cînd „moș Wilhelm” s-a îngrijit 
întotdeauna să le facă șederea cît 
mai plăcută la „dormitorul spor
tivilor". începând cu curățenia 
exemplară care domnește peste tot 
și terminând cu soba cane dogore
ște de căldură, toate datorită 
neobositului „moș Wilhelm", spor
tivii n-au nimic de ce să se plân
gă.

Dar „moș Wilhelm" ? Din pă
cate, el are ceva de spus. Sînt unii 
sportivi care nu păstrează curățe
nia. Alții, mai puțini la număr, 
aiu uri obicei și mai urât. Vin la 
„dormitorul sportivilor" cu pături 
personale, uzate, pe care le schim
bă cu păturile la care îngrijitorul 
ține ca la ochii din cap.

— Dar care sportivi te-au supă
rat cel mai mult, moș Wilhelm ?

— Cicliștii. Ăștia se culcă șt 
In pat cu bicicletele I

Poate că,- plecând la Reșița, 
sportivii care vor citi aceste rân
duri vor ști să respecte cum se 
cuvine „dormitorul sportivilor" și 
munca lui moș Wilhelm-



Prin, secțiile uzinei Povestea unui stadion
Sportul este reprezentat în toate 

sectoarele de muncă ale uzinei din 
Reșița. Peste tot afli un handba
list, un fotbalist, un atlet și, să nu 
uităm, un popicar, care-ți vorbesc 
cu plăcere despre antrenamentele 
se.’ki, despre proiecte, despre sport.

Iată, de pildă, secția laminoare. 
Aci, de la conducerea secției și 
pină la cel mai puțin însemnat 
sector, găsești oameni care se 
preocupă activ de sport. Tovarășul 
Mihai Rotter este prezent nu nu
mai în activitatea da organizare a 
muncii de la,laminoare, ci, în ace
lași timp, se ocupă cu multă grijă 

• de «•<—tîq de fotbal a colectivului 

După orele de muncă, fotbaliștii Apro, Teodorescu, Potaceanu și 
Zarici se îniilnesc la club în fața tablelor de șah.

Și ceva despre activitatea
G. M. A.

Ptntru parttcîpauții la Spartachiadă...

Metalul din care face parte. Mer- 
gînd pfin secția laminoare, am în- 
tîlnit cîțiva dintre fotbaliștii tineri 
ai colectivului, cum sînt Francise 
Kiss sau Nicolae Iovănescu. Vorba 
maestrului Ilie Plavăn: „Eu, cînd 
intru în schimb, mă interesez ce 
fac juniorii. Avem încredere în ei 
și, de aceea, ne grijim să facă 
treabă bună și aici și pe terenul 
de fotbal. N-am ce spune! Rînă 
acum, sînt mulțumit de ei. Mă as
cultă și își fac datoria așa cum 
trebuie".

Un bogat rezervor pentru sec
țiile colectivului Metal tll îl consti
tuie școala profesională, dln’re ele- 

lectivă, de colaborarea tuturor 
membrilor comisiei.

Printre colectivele sportive re- 
șițene cu cele mai frumoase rezul
tate în activitatea G.M.A. se nu
mără colectivele Metalul 1, Meta
lul 3 și Constructorul. Aceste co
lective au reușit să-și îndeplinească 
angajamentele luate la purtători de 
insignă și întrebuințează bune me
tode de organizare a muncii 
G.M.A.

★'
Comisia de pregătire și exami

nare G.M.A. din cadril! colectivu
lui Metalul 1 pune un preț deose
bit pe angrenarea antrenorilor în 
munca G.M.A. Astfel, antrenorii 
luliit Lowenfeld, Ernest Locota 
și Mihai Sucik sprijină cu multă 
tragere de inimă acțiunile comi
siei de pregătire și examinare 
G.ĂUA. a colectivului. Deopotrivă, 
antrenorul de fotbal Zsizsik se 
preocupă îndeaproape ca toți mem
brii secției să treacă normele 
complexului. Tot pe linia acțiuni
lor pozitive trebuie citată între
cerea dintre secțiile de fotbal și 
handbal pentru realizarea de cît 
mai multi purtător! G.M.A. gra
dul II 

tinerii sportivi de la secția mode- 
lărie a atelierului-școală și-au luat 
angajamentul să confecționeze din 
deșeuri ,în timpul liber, 40 de cu
tii de șah, cu toate piesele tre
buincioase. Dar, aceasta nu este 
totul. Intr-adevăr, în fiecare du
minică, trenurile care pleacă din 
gara Reșița spre satele din raion 
poartă șahiști fruntași de la oraș, 
care merg să dea simultane în 
compania participanților la Spar- 
tachiadă. De curînd, comunele 
Măureni și Tirol au primit aseme
nea vizite. Și, trebuie spus că, de 
cele mai multe ori, șahiștii frun
tași din Reșița au de furcă pînă 
să înfrîngă dîrzenia adversarilor!

Datorită sprijinului primit din 
partea sportivilor reșițeni, nume
roase comuna din raion, printre 
care Berzovia, Tirol, Măureni, 
Garașova și altele, au izbutit să 
organizeze în bune condițiuni în
trecerile Spartachiadei la șah. 
Acum, cînd zăpada a căzut din 
nou și vremea a redevenit priel
nică sporturilor de iarnă, pîrtiile 
de schi și săniuțe din raionul Re
șița îi așteaptă cu drag pe nu
meroșii concurenți ai Spartachia
dei de iarnă a satelor! 

vii căreia s-au ridicat multe ele
mente de valoare. In sala-atelier 
a viitorilor electricieni am întîlnit, 
de pildă, pe unul dintfe juniorii 
cei mai buni ai echipei de fotbal: 
Ervin Kafka. La stnmgărie îl vei 
găsi pe Francise GcJcsni , care de 
40 de ani muncește aici. Goicsnflt 
este unul din cei mai buni popi
cari ai orașului. El adaugă însă: 
„în tinerețe am jucat portar la fot
bal. Acum, popiee’e îmi îngăduie 
să fac sport și la bătrânețe".

Foarte grăbiți au trecut pe lîngă 
noi handbaliștiii rerenschutz. 
Schutz și Weselak. S-au scuzat că 
nu pot rămîne mai mult timp cu 
noi, dar trebuiau să aranjeze în 
grabă expedierea unui transpor: de 
materiale, li aștepta antrenamentul 
și apoi plecarea la Timișoara, unde 
echipa Metalul joacă în campiona
tul de sală.

La comitetul de întreprindere al 
uzinelor lucrează una dintre cele 
mai bune MWhdbaliste ale orașului: 
Margareta Uhrvig. Ea este apre
ciată pentru conștiinciozitatea și 
seriozitatea ei. fiind, în același 
timp, un sprijin real pentru antre
nor în organizarea muncii secției 
de handbal.

La ieșirea din secția laminoare, 
ne-a întîmpinat inginerul Roșescu, 
membru al biroului secției de fot
bal. EI ne-a vorbit despre proiec
tele noii conduceri a secției, despre 
obiectivele pe care aceasta și le-a 
prepus odată cu începerea activi
tății din acest an. „Sîntem hotă- 
rîți ca nu numai prin rezultatele 
de pe teren, ci șî prin modul cum 
vom organiza activitatea secției de 
fotbal, să realizăm un pas înainte", 
ne-a spus el.

Oameni și fapte cum sînt cele 
de mai sus afli peste tot în Reșița.

—o—
In școli...

Cînd tînăra pro
fesoară de educa
ție fizică Florica 
Millan și-a înce
put activitatea la 
liceul mixt din Re
șița, era animată 
de multe gînduri 
frumoase. Dar, în
că din prima' zi de școală s-a 
izbit de o mare greutate. Liceul 
nu avea sală de gimnastică. Este 
adevărat că, mai înainte, o sală 
de clasă fusese transformată tn 
sală de gimnastică, dar ulterior, 
din motive obiective, sala își re
căpătase destinația inițială. Așa 
se prezintă situația și acum. Apa
ratele de gimnastică zac undeva, 
la arhiva școlii, în pericol să se 
degradeze, iar în orele de educație 
fizică, elevii... citesc regulamentul 
G.M.A.

Ar fi fost o soluț'e; orele de 
educație fiaică să se facă în sala 
de gimnastică a școlii medii side
rurgice. S-a întîmplat însă ca e- 
chrjpa de baschet a liceului mixt să 
învingă echipa școlii medii side
rurgice. De atunci, tov. profesoară 
Andressi s-a declarat împotriva ori
cărei „imixtiuni" a celor de la li
ceu în treburile școlii „sale". N-iar 
fi oare cazul să revină la sen ti - 

do-uă
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ma i

mente mai bune ?
In schimb 

menea 
nu se pun la școa
la 
unde 
săli de sport, 
tate cu cele 
moderne instalați:.
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pun ia școa- ~ 
profesională^- Scț 
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In aceste săli se antrenează șl 
mulți dintre sportivii fruntași din 
oraș. Toate ar fi în ordine dacă 
n-ar existat și aci o lipsă destul 
de gravă. Dușurile acestor săli nu 
funcționează. Si aceasta durează 
chiar de la darea în folosință a 
clădirii, din cauză că Trustul 121
Construcții, care s-a ocupat de 
lucrări, a pus conducte sparte, 
inutilizabile. Este necesari reme
dierea acestei lacune, pentru ca 
cele două săli de sport să însemne 
cu adevărat o mîndrie a tineretu
lui sportiv din Reșița. .

In timp ce căutam stadionul din 
Reșița în toate colțurile orașului, 
la București cu prilejul conferinței 
pe țară a Comisiei centrale de 
atletism, cei prezenți în sala de 
ședințe puteau auzi cuvin’ele antre
norului reșițean Ernest Locota: 
„Auzindu-vă vorbind aci despre 
realizările pe care le aveți în atle
tism, despre materiale și piste, 
mi-a venit gîndul că eu n-am ce 
să spun despre acestea. Am vrut 
chiar să merg în gară și să iau 
bilet de înapoiere la Reșița. La noi 
nu se poate face atletism, deoa
rece nu avem măcar un me'ru de 
pistă_.“

Poate că mulți dintre- cei care 
asistau atunci la ședință l-au privit 
cu nedumerire. Din păcate, cele 
spuse, cu durere în suflet, de an
trenorul Locota sînt cu totul ade
vărate. Intr-adevăr, povestea sta
dionului din Reșița a trecut pînă 
acum prin 7 ani de îniîmplâri ne
fericite. în anul 1948, Reșița a ră
mas fără nici un teren de sport. In 
schimb, sportivii din Reșița au pri
mit asigurarea că nu va trece 
multă vreme și orașul va fi înzes
trat cu un complex sportiv mo
dern, cuprinzînd un teren de fot
bal, pistă de atletism, terenuri de

— De ce nu se face și o probă de triplă sută de metri?

DIN DORINȚELE LOR
• Poate în nici un centru a) 

țârii noastre nu se simte mai mult 
lipsa unui stadion pe oare să 
poată face antrenamente deopotri
vă fotbaliștii, handbaHștii și atle- 
ță. De aceea, fiecare sportiv din 
Reșița își începe discuția despre 
activitatea sa, amintind de lipsa 
stadionului. Intr-adevăr, pentru 
numeroșii sportivi ai orașuhr-uzi- 
nă trebuie să se construiască un 
stadion bine utilat, care să aibă, 
în afară de terenul de fotbal și 
pista de atletism, terenuri de bas
chet și volei, un poligon de tir 
etc. Este vorba mai curînd de un 
complex, care ar ajuta, fără îndo
ială, la creșterea activității spor
tive. De altfel, conducătorii colec
tivelor ne-au arătat că unele sec
ții aattvează slab, tocmai datorită 
lipsei bazelor sportive.
• Oamenii munch din Reșița 

doresc să cunoască frumusețile 
patriei noastre. Ei au participat 
pînă acum La numeroase excursii 
au vizitat munții dri împrejurimi, 
au fost chiar la Cluj, au urcat 
potecile din Bucegi. In ultima vre
me, ei au însă condiții mai pre
care pentru oganizarea excursiilor, 
iar pentru turiștii încercați și pen

EPILOG

Acestea sînt doar mici frînturi din viața sportivă, nebănuit 
de vie, a Reșiței...
La plecare, scara ne-a înconjurat cu umbrele ei. Fulgii de 

zăpadă se prind de geamul vagonului și pe fondul acesta alb vît- 
vătăile albăstrii ale furnalelor își croiesc drum spre cer. Poate că 
tn clipa aceea Stubnea dă o nouă șarjă, poate că inginerul Va
lentin Teodorescu își aranjează eprubetele pentru munca de a 
doua zi, poate că Margareta Uhrvig a început antrenamentul de 
handbal, iar Gheza Toth leagă mănușile de box unui „puști" care 
vrea să devină un nou Gheorghe Fiat...

Ii lăsăm pe sportivii Reșiței cu bucuriile și necazurile lor, dar 
le dorim ca atunci cînd ne vom revedea necazuri e să se împu
țineze, iar buchetul bucuriilor să crească nemăsurat...

volei, baschet, o sală de sport șt 
un bazin acoperit. Ce-i drept, frur 
moașe promisiuni I

Au treput 7 ani de atunci șl 
astăzi nici promisiunile ni mai 
sînt... în vigoare. De fapt, s-a 
pornit la construirea noului sta
dion. Acum sînt terminate peluzele, 
iar terenul de fotbal este, în sfîrșit, 
gata, după ce a fost necesară refa
cerea gazonului de nu mai puțin de 
3 ori. deoarece constructorii au 
dovedit totală nepricepere în efeo 
tuarea drenajului. In. treacăt firi 
spus, această nepricepere a costat 
atîția bani, îneît s-ar fi putut con
strui o tribună întreagă cil ei.

Față de situația gravă în care se 
află iucrările de construcție a nou
lui stadion, față de lipsa de spirit 
gospodăresc arătată de conducerea 
uzinei, de comitetul de întreorin- 
dere, de asociația Metalul și de 
colectiv, este necesar să se treacă 
de îndată la măsuri energice. In 
cel mai scurt timp trebuie amena
jată pista de atletism și tribună 
centrală, în așa ie! îneît stadionul 
să poată găzdui, deocamdată, în
treceri de fotbal și atletism.

Sportivii reșițeni, care se impuri 
tot mai mult în campionatele repil-» 
blicane, au tet dreptul la un st®» 
dion pe măsura succeselor lor.

tru alpiniiști lipsesc rra-temaleto 
necesare. Trebuie studiată ne'nitîr- 
ziat problema organizării excursii-» 
lor pentru muncitori: din Reșița. 
In același timp, trebuie ut lată 
secția colectivului Metalul cu ma
terialele necesare întrecerilor.

® Am constatat Că la Reșița nu 
prea există secții de baschet și vo* * 
lei. Numeroși tineri și numeroasa 
tinere au insistat asupra necesită
ții înființării acestor secții mal 
ales în cele două colective Meta
lul. La școala profesională există 
două să'.i de sport moderne care 
pot fi folosite pentru practicarea 
acestor sporturi în timpul ’emuli 
De aceea sportivii reșițeni eer co 
lectivelor din această localitate șl 
în special colectivelor Metalul să 
organizeze neîntîrz’at activitatea 
baschetbaliștilor și voleibaliștilor.

Desigur că și la Reșița există 
preocupare pentru trecerea norme
lor complexului O.MJL Muncitorii 
din uzină și din celelalte întreprin
deri, elevii și funcționarii, găsesc 
o adevărată reconfortare în orele 
de antrenament de pe terenul de 
sport, unde se pregătesc cu migală 
pentru a-și trece normă după nor
mă. Să ne oprim o clipă și printre 
cei care se străduiesc să cuce
rească insigna, cît și printre cei 
care se îngrijesc de buna desfășu
rare a antrenamentelor și concur, 
surilor G.M.A.

★
In comisia raională de control 

G.M.A. muncesc cu conștiinciozi
tate și devotament tov. A. Holl- 
echwĂndfcr, președintele comisiei, 
Ilie Pătruică, profesor de educa
ție fizică, minerul Lotar Karletz, 
muncitorul Alois Szilagy, profe
soara de educație fizică Elvira 
Broască. Sînt însă și unii mem
bri ai comisiei care se lasă pe 
tînjeală, neglijând munca ce le-a 
fost încredințată. Așa fac tov. Ion 
Gherman și Ion Ivan Pentru ca 
lucrurile să se îmbunătățească ne
contenit este nevoie de muncă co

Cînd au prins să se cearna pri
mii fulgi de zăpadă peste satele 
din împrejurimile Reșiței, .țăranii 
muncitori, de la flăcăiandri și co
dane și pînă la gospodarii în pu
terea vîrstei, s-au bucurat cu toții 
la gîndul că vor putea începe cu. 
rînd întrecerile Spartachiadei de 
iarnă a satelor. Dar, foarte re
pede, fulguiala a încetat și o 
ploaie nefirească pentru un miez 
de iarnă i-a luat locul. A plouat 
așa zile și zile la rînd. Se topise 
zăpada nu numai pe cîmp și pe 
dealuri, dar pînă și pârtiile de schi 
de pe muntele Semenic aproape se 
transformaseră în ...bazin de înot.

Cum zăpadă pentru schi și să- 
niuțe un mai era, toată atenția s-a 
îndreptat către concursurile de 
șah. Seara, la căminul cultural, 
concurenții își măsoară puterile 
în jurul tablelor cu 64 de patrate. 
In multe locuri, treaba mergea 
mai anevoie. Era necesar un spri
jin mai larg. Cine putea să-i ajute 
pe țăranii muncitori de cît tova
rășii lor, muncitori din Reșița?

Sportivii reșițeni s-au angajat 
încă din orimele zile ale competi
ției să vină în sprijinti;’ acestei 
întreceri sportive sătești. De pildă.

• Boxerii di’n Reșița cer ca aw 
t Tenorii Iot să renunțe la activita» 
tea d'e defăimare pe care o duc 
unul împotriva celuilalt, ocupw 
du-se in schimb de pregătirea cît 
mai multor elemente tinere.

© Membrii sect ei de motocel ism 
a colectivului Metalul din Reșița 
cer ca asociația Metalul să arate 
mai mult interes față de această 
secție, sprijinind-o în mod efectiv.



După prima etapă a „Capei R. P. R. ” la schi
r Cupa Metalul, prima etapă a 
Cupei R.P.R. disputată pe mun
tele Semenic — s-a bucurat de un 
deosebit succes atît din punct de 
vedere tehnic, cît și — mai ales — 
din punct de vedere organizatoric, 
constituind totodată un bun prilej 
pentru verificarea stadiului de pre
gătire al schiorilor noștri frunteș:. 
Urr fapt pozitiv care vine să în
tărească și mai mult reușita în
trecerilor de la Semenic, a fost 
participarea unui număr record de 
schiori (aproape 300). Pentru a- 
«est lucru cede 10 asociații repre- 
zentatț la acest concurs merită 
toate laudele. Contmuînd pe acest 
drum, ele vor avea in curind sa
tisfacția unor succese și mai fru
moase. Nu aceiași lucru se poate 
«pune despre a șoca; iile Construc
torul și Minerul care nu au a- 
cordat importanta cuvenită acestei 
discipline sportive, nefiind repre
zentate la acest concurs de nici 
•un schior. In consecință credem 
că asociațiile respective trebuie să 
analizeze cu multă seriozitate a- 
eeastă situație și să treacă de în
dată la remedierea ei. Un aspect 
țiozitiv aJ întîlnirii este și aceia 
că comisia de organizare nu te-a 
-permis să participe decit în a'ară 
de concurs, schiorilor care nu a- 
veau situația clară în ceea ce 
privește transferările, carnetele 
G.M A-, carnetele de sportiv, etc. 
In acest fel au fost evitate o serie 
tntreagă de dificultăți (contestații) 
care ar fi rntîrziat alcătuirea cla
samentelor sau ar fi dat naștere la 
« mulțime de discuții. Dintre, cei 
care nu au avut îndeplinite toate 
formalitățile regulamentare amin
tim pe N. Pandrea. care a realizat 
«ea maf bună performanță în cea 
de a doua manșă la slalom spe
cia! (40,7), performanță cu care 
.a stabilit și recordul piftiei. In a- 
Jceeași situație au fost și E. Zan- 
gor (care a obținut cel mai bun 
timp în proba de 5 km. fond fete), 
S. Botcarhi. M. Bucur și alții.

Referitor la ptriii (îndeosebi cele 
Ide la probele alpine), putem spu
ne că ele au fost bine alese și mai 
cu scamă bine marcate. Cu toate 
acestea, ele nu au avut un înalt 
coeficient de dificultate, fiind lip
site de hopuri, săritoare, denive
lări. Totuși, felul complet în care 
au fost aranjate porțile a dat celor 
care s-au pregătit temeinic posibi
litate să termine pe primele locuri. 
Au fost însă și o serie de schiori 
și schioare care ar fi putut obține 
timpuri mai bune dacă nu ar fi 
căzut sau n-ar fi „scăpat" uncie 
porți și dacă nu ar fi mers reți
nut în una din manșele slalomu
lui special, ca, de exemplu. A. Al
bert și R. Scîmeci (C.C.A.), I. 
letcă și I. Secui (Dinamo), St. 
Stoichiț (Metalul). R. Bugel (FL 
roșie), E. Maglaviceanu (Voința), 
etc.

in proua de slalom uriaș clasa
mentul primelor locuri a fost, în 
general, normal. Cu toate acestea, 
rezultatele (ca timp) au fost con
diționate de ninsoarea care a în
ceput să cadă în momentul înce
perii concursului și care a încurcat 
tntr-o carecare măsură, „cercurile" 
prevăzute pentru zăpadă înghețată.

Participarea în n-umăr mare la 
acest concurs constituie un fapt 
pozitiv, însă diferența de valoare 
dintre primii clasați și restul 
concurent i lor este prea evidentă. Și 
trebuie să dea de g’ndit antreno
rilor respectivi care au datora să I 
lucreze cu mai multă insistență în 
această direcție.

Nu același lucru se poate spune 
cu privire la probele de fond, unde I 
performanțele schiorilor au crescut 
de așa manieră incit un mănunchi I 
de 7—10 concurente sau concu
rent! sint despărțiți îtt clasamentul I

individual de ci leva secunde. Desi
gur că acest lucru este o urmare 
firească a seriozității cu care se 
pregătesc fondîștii noștri și sîn- 
tem convinși că în curind cursele 
de fond își vor cunoaște învingă
torii abia după înregistrarea tim
pului ultimului concurent.

Un fapt care confirmă previziu
nea noastră, este că M. Gîrhacea 
(Progresul) și tînărul I. Pescara 
(CCA.) au depășit o ser» de fon- 
cEști de valoare, ocupînd locurile 
5 și respectiv 6 în clasamentul 
probei de 15 fan. focd.

O remarcă, pe care ținem s-o 
facem aci, este aceea că urni ar- 
b tri ru reușesc să dea dovadă de 
obiectivitate, cons riertndu-se dele
gați ai asociaților d'n care fac 
parte și nu arbitri ădevărați, fac
tori importanți in burta desfășu
rare a urnii concurs.

I OPRESCU

Doi dintre specialiștii probelor alpine. — Sus : Ion Coliban (CCA), 
ciștigătorul probei de slalom special; Jos: Gh. Cristoloveanu (Di
namo), clasai pe primul loc la proba de slalom uriaș.

După Turul ciclist al Egiptului
r Timp de două săptâmîni, Turul 
Egiptului — care ocupă acum un 
loc de cinste alături de marile în
treceri internaționale amatoare — 
a fost urmărit cu viu interes de 
sportivii din întreaga lume. Fluc
tuațiile din clasamentul general 
hau făcut ca, de la etapă la etapă, 
știrile aă fie așteptate cu interes 
și emoție crescîndă.

Recapitulînd relatările telegra- 
sne’.or agențiilor de presă — une
ori destul de laconice — se pot 
«lesprinde o serie de constatări și 
sconcluzii, care — firește — se cer 
a fi completate cu declarațiile de
legației noastre, cînd aceasta se 
■Wa înapoia.

Astfel, a doua ediție a Turului 
Egiptului — spre deosebire de cea 
«lintîi — a prilejuit o dispută deo
sebit de dinamică, de un nivel 
met superior, lupta sportivă fiind 
«deschisă pînă în ultima etapă. La 
aceasta a. contribuit prezența la 
start a unui lot mult mai nume
ros de alergători de valoare recu
noscută, printre care s-au numă
rat și cei opt cicliști bulgari — 
componenții celor două echipe 
ale R. P. Bulgaria — care au 
imprimat, chiar de la început 
am ritm deosebit de viu. Buna 
pregătire a cicliștilor bulgari și 
reușitul lor „joc” de echipă le-au 
permis să ocupe primul loc pe e- 
«chipe și, apoi, să controleze ne
contenit întrecerea, conducînd 
chiar și în clasamentul individual 
cîteva etape, prin Koțev.

Alături de fruntașii competiției 
S-au aflat permanent și reprezen
tanții noștri. Cu o pregătire mult 
rnai bună decît anul trecut și a- 
vînd o îndrumare tactică și tehnică 
eficace, cicliștii romîni au avut o 
comportare deosebit de frumoasă
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de-a lungul celor 13 etape. Ei au 
ocupat în 12 etape locuri frun
tașe (printre care locurile 2,5, 6), 
ceea ce a constituit o nouă afir
mare a ciclismului nostru dincolo 
de fruntariile țării. Mai mult chiar, 
tină rid și talentatul nostru repre
zentant C. Dumitrescu a purtat 
tricoul galben trei etape și nu 
l-a cedat decît ir etapa a 8-a, 
cînd — bolnav — a pierdut 
25 minute într-o etapă lungă (178 
km.) viu disputată (media orară 
de aproape’ 39 km.) In rest, 0. 
Dumitrescu ■— bine secondat de 
coechipierii săi Șandru, Moîceanu 
și Ștefu — a sosit mereu cu plu
tonul fruntaș. Este de la sine în
țeles că dacă nu s-ar fi îmbolnă
vit — ciștigătorul circuitu'ui 
R.P.R. din 1954 ar fi fost un 
pretendent sigur și îndreptățit la 
victoria finală individuală, mai a- 
les că el a izbutit să recupereze 
aproape 7 minute (din cele 25 
pierdute), tocmai în etapele în care 
lupta a devenit din ce în ce mai în- 
dîrjită. De asemenea, se desprinde 
clar că dacă și noi am fi de- 
p'asat două echipe am fi putut 
acționa mult mai eficace și astfel 
rezultatul final ar fi fost cu totul 
altul, atît pe echipe cît și indivi
dual

Cea mai mare surpriză a com
petiției a constituit-o abandonul 
echipei Belgiei, una din favoritele 
întrecerii. Belgianul Meenen — 
care anul trecut a cîștigat compe
tiția fără prea mari emoții, adju. 
decîndu-și victoria în cinci etape — 
anul acesta nu s-a prea „văzut"’ 
în disputa fruntașilor. La fel și 
echipa Franței (descompletată în 
cele din urmă) a fost printre co
dașele clasamentului pe echipe o 
bună parte din cursă Cicliștii fran
cezi nu au apărut pe primul plan 
al disputei decît către sfîrșitul 
cursei, cînd au cucerit trei etape,

primul francez aflîndu-se pe load 
11 în clasamentul general indivi
dual (Bertolotti). O comportare 
neașteptat de frumoasă au avut ci
cliștii din Orientul mijlociu, care, 
în ediția trecută, aproape că nici 
nu au existat în lupta pentru pri
mele .locuri. Astfel libanezul Mu- 
radian a deținut un timp tricoul 
galben, iar libianul Singhalta s-a 
menținut mai multe etape pe locad.
2 în clasamentul general, ieșind 
victoris în una din etape.

Disputat în plină iarnă, Turtii 
ciclist al Egiptului a constituit tin 
prețios antrenament, dat fiind că 
o mare parte din cicliștii care au 
alergat pe șoselele egiptene se vor 
prezenta și la startul marii com
petiții „Cursa Păcii* ’, cu care se 
deschide sezonul internațional ci
clist din Europa.

★
Iată clasamentele definitive ale 

competiției. Individual: 1. Andersen 
(Danemarca) 47h,18’57” ; 2. B. Ko
țev (R. P. Bulgaria) 47h22’25”;
3 Slnghaita (Libia) 47h.24’29” ; 4.
Rasmussen (Danemarca) 47h.26’ 
10”; 5. Kolev (R. P. Bulgaria) 
47h.26’23” ; 6. Dimov (R. P. Bul
garia) 47h.27’34”; 7. Hoare (An
glia) 47h.34’48”; 8. C. Dumitres
cu (R.P.R.) 47h.34’53”; 9. Petrovici 
(Iugoslavia) 47h.36’24”. 10. Ravn 
(Danemarca) 47h.38’25”; 11. Ber
tolotti (Franța) 47h.45’15'!’; 12. C. 
Șandru (R.P.R.) 4711.50’19”; 13.
Boyd (Anglia) 47h.52’09”; 14. Dal- 
gaard (Danemarca) 47h.53’24”; 
Echipe : 1. R. P. Bulgaria A 142h. 
16’22”; 2. Danemarca 142h.23’32”; 
3. Anglia 143h.40’53”; 4. R.P.R. 
143h.53’46”; 5. Libia 144h.28’37”; 
6. Egipt A 145h.08’06”; 7. R. P. 
Bulgaria B. 145h.08’41”; 8. Iugo- 
silavia A 145h.12’28”; 9. Iugoslavia 
B. 147h.36’56”; 10. Liban A 150h. 
29’20”; 11. Egipt B. 151h.5â,59.
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Etapa VII — I mai

Etapa VIII — 8 mai

Etapa X — 22 mai

Etapa XI — 29 mai

Etapa XII — 5 iunie

Etapa IX — 15 mai

Bacău — Avîntul Fălticeni

Etapa I — 20 martie

Etapa VI — 24 aprilie

Galați — Știința Iași
Fălticeni — Flacăra 1 Mal Ploești 
Cîmpina stă

— Dinamo Bîrlad
- Dinamo Galați 
roșie Buhusj
stă

Flacăra Cîmpina 
Iași
Fălticeni

Cîmpina — Progresul Focșani 
Bîrlad — Dinamo Galați 
Bacău stă

Etapa V — 17 aprilie
Bacău — Flacăra Cîmpina

1 Mai Ploești — Dinamo Galați 
Iași — Flacăra Cîmpina
Bîrlad stă

FI. roșie Bacău — Dinamo Bîrlad 
rlacăra 1 Mai Ploești — FI. roșie Burdujeni 
Flacăra Cîmpina — Locomotiva Iași 
Locomotiva Gatați_ — Avîntul Fălticeni 
Știința Iași 
Fi. roșie ~ 
Dinamo

Progresul Focșani
Buhuși — Dinamo Bacău 

Galați stă
Etapa II — 27

Bîrlad — Știința
Bacău — Flacăra

FI.

Dinamo
Dinamo
FI. roșie Burdujeni 
Progresul Focșani — FI. 
Avîntul Fălticenii — Flacăra Cîmpina 
Locomotiva Iași — Dinamo Galați 
Locomotiva Galați stă

Etapa III — 3 aprilie
FI. roșie Buhuși — Dinamo Bîrlad 
Știința Iași — Flacăra 1 Mai Ploești 
Flacăra Cîmpina — Locomotiva Galați 
FI. roșie Burdujeni — Avîntul Fălticeni 
Progresul Focșani — Locomotiva Iași 
Dinamo Galați — Dinamo Bacău 
FI. roșie Bacău stă

martie
Iași

1 Mai Ploești 
roșie Bacău 

roșie Buhuși

Etapa IV — 10 aprilie
Flacăra 1 Mai Ploești — FL roșie Bacău 
Avîntul Fălticeni — FI. roșie Buhuși 
Locomotiva Galați — FI. roșie Burdujeni 
Lbcomotiva Iași — Știința Iași
Flacăra • 
Dinamo 
Dinamo

Dinamo
Progresul Focșani — Dinamo Bîrlad 
FI. roșie Bacău — Avîntul Fălticeni 
Dinamo Galați — Locomotiva Galați 
FL roșie Burdujeni — Știința Iași 
Locomotiva Iași — Flacăra 1 Mai Ploești 
FI. roșie Buhuși stă

Dinamo Galați — Avîntul Fălticeni
Progresul Focșani — Flacăra 1 Mai Pteeșfi 
Dinamo Bacău — Locomotiva Galați 
Dinamo Bîrlad — Locomotiva Iași
Știința Iași — FL roșie Bacău
FI. roșie Buhuși — Flacăra Cîmpina
FI. roșie Burdujeni stă

Locomotiva Iași — FI. roșie Burdujeni 
Locomotiva Galați — Progresul Focșani 
Avîntul Fălticeni — Știința Iași 
Dinamo Bîrlad — Dinamo Bacău 
FI. roșie Bacău — FI. roșie Buhuși 
Flacăra Cîmpina '■— Dinamo Galați 
Flacăra 1 Mai Ploești stă

FI. roșie Burdujeni — Flacăra Cîmpina 
Locomotiva Iași — Locomotiva Galați 
Avîntul Fălticeni — Progresul Focșani 
Dinamo Bacău — FI. roșie Bacău 
Flacăra 1 Mai Ploești — Dinamo Bîrlad 
Dinamo Galați — FI. roșie Buhuși 
Știința Iași stă

Progresul Focșani — FI. roșie Bacău 
FI. roșie Buhuși — Locomotiva Galați 
Dinamo Galați — FI. roșie Burdujeni 
Flacăra 1 Mai Ploești — ~ 
Dinamo Bacău — Știința 
Dinamo Bîrlad — Avîntul 
Locomotiva Iași stă

Locomotiva Galați — Flacăra 1 Mai Ploești 
Avîntul Fălticeni — Locomotiva Iași 
FI. roșie Burdujeni — Dinamo Bacău 
Flacăra Cîmpina 
FI. roșie Bacău - 
Știința Iași — FI. 
Progresul Focșani

Dinamo Bacău — Progresul- Focșani 
Dinamo Bîrlad — Locomotiva Galați 
Locomotiva Iași — FI. roșie Bacău 

' FI. roșie Buhuși — FI. roșie Burdujeni
Dinamo ~
Avîntul
Flacăra

Dinamo
Progresul Focșani — FI. roșie Burdujeni 
Locomotiva Galați ■— FI. roșie Bacău 
FI. roșie Buhuși — Locomotiva Iași 
Flacăra ' —
Știința 
Dinamo

Etapa XIII — 12 iunie

Locomotiva Galați — Știința Iași 
Locomotiva Iași — Dinamo Bacău 
FI. roșie Burdujeni — Dinamo Bîrlad 
FI. roșie Bacău — Flacăra Cîmpina 
Flacăra 1 Mai Ploești — FI. roșie Buhușî 
Progresul Focșani — Dinamo Galați 
Avîntul Fălticeni stă
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DESPRE UNELE ASPECTE ALE ÎNTÎLNIRII DE BOX BUCUREȘTI -VIENA
In presa sportivă există tradiția 

ca, după desfășurarea unej între
ceri importante, cronicarul de spe
cialitate să revină cu noi amănun
te, trâgînd concluziile necesare și 
câutînd să scoată la lumină as
pectele bune și rele care nu pot fi 
cuprinse în spațiul restrîns al unei 
cronici. Ne vom conforma deci, a- 
cestui obicei și vom începe comen
tariile asupra întîlnirii internațio
nale de box dintre reprezeoiativede 
orașelor București și Vierza, rele
vând, în primul rînd, categoricul 
succes obținut de boxerii noștri. 
Intr-adevăr, scorul de 9-1 în fa
voarea reprezentativei noastre, cu 
care i rclieiat această întrecere 
s internațională, arată o
clară diferență de valoare între 
c-'e două echipe. Succesul acesta 
este cu atît mai semnificativ șl 
mai îmbucurător, cu cît în repre
zentativa noastră au fost promo
vate o serie de elemente tinere. 
Este vorba de Ștefan Bogdan, Mi
hai Stoian și Iosif Schwartz, trei 
tineri boxeri, care, marți seara, cu 
toate Fp șuri le dovedite, au arătat 
că merită încrederea acordată și 
că pșiitica justă de promovare a 
tineretului în echipele reprezenta
tive trebuie continuată cu același 
curaj și în viitor. Chiar dacă acea
stă acțiune nu va da la început 
rezultatele scontate, temporarele 
insuccese nu trebuie să ne sperie. 
Dimpotrivă, ele pot și trebuie să 
însemne un stimulent pentru a îm
bunătăți necontenit pregătirea teh
nică. tactică și fizică a cadrelor ti
nere de boxeri.

Se poate spune că, în ansamblu, 
comnortarea reprezentativei orașu
lui București a corespuns așteptă
rilor. Boxerii bucureștenj au fost 
combativi, au dovedit mai muiltă 
precizie șț tărie în lovituri și. în
deosebi, s-au ridicat la un nivel 
tehnic superior. Maestrul sportului 
Vasile Tiță și Ilie Dragnea au fost 
doi oameni de bază aj echipei. Vic
toriile înainte de limită pe care 
le-au cucerit, probează forța lor re
marcabilă. Vasile Tiță. în special, 
a arătat din nou că posedă un 
„ochi" excepțional. Nu trecuse nici 
nn m'nut de la începerea luptei, 
tind ■ -n precis croșeu de dreapta 
al Iui Tiță l-a pășit „descoperit" 
pe vierr ztd Peter Bothe. Lovitura 
■ceaMa a fost calculată cu multă 
precizie și ea a avut efectul pro
pus. Nu putem trece cu vederea 
nici evoluția pozitivă a „cocoșului" 
Nicolae Mîndreanu, care, deși a 
greșit în prima repriză, mențmîrr- 
dn-se la distanță, în loc să anga
jeze i ota de aproape, în care era 
superior hii Topf, a marcat o reve
nire accentuată in ultimele două re
prize, cînd și-a dominat net adver
sarul.

Să ne oprim acum asupra unora 
dintre lipsurile arătate de' boxerii 
din reprezentativa orașului Bucu
rești. Ștefan Bogdan, de pildă, a 
îrreput excelent prima repriză, ata
când și apărîndu-se cu îndemînare, 
însă reprizele următoare l-au găsit

0 reușită producție a studiourilor noastre:
Nici nu s-a încheiat seria spec

tacolelor Teatrului de Estradă cu 
piesa „Și Ilie face sport" și pe 
ecranele bucureștene poate fi vă
zut filmul cu același titlu. S-ar 
putea crede că publicul se va îm
părți intre sala de teatru și sălile 
de cinematograf, sau că cei care 
au făcut cunoștință cu... sportivul 
Ilie pe scena teatrului din calea 
Victoriei vor renunța să-și reîntîl- 
nească prietenul și pe ecran.

Afluența spectatorilor la primul 
film artistic cu subiect sportiv 
dovedește insă din plin că Ilie a 
plăcut de la începutul existenței 
sale de erou al unei piese spor
tive și că apariția sa pe peliculă 
a fost în'împinată cu plăcere de 
tineretul Capitalei noastre.

Putem spune chiar că de lo 
piesa de tcat-u și pînă la filmul 
„Și Ilie face sport" atît acțiunea 
cit și prezentarea împrejurărilor în 
care Ilie a optat pentru sport s-au 
îmbunătățit. Posibilitățile pe care 
aparatul de filmat le oferă în plus 
față de mijloacele scenice au fost 
Hr.e folosite de cele mai multe 
ori ceea ce a contribuit la îmbu- 
nitățirea spectacolului Ne referim 
tn prmul rină la plasarea acțiunii 
tn minunatul decor al Bucegilor, 
apoi la prezența ștrandului atît 
de d:sv.ilat în decursul acțiunii 
fi care constituie pentru Ilie un 
adevăra' coșmar. Socotim iarăși ca 
pozitivă aducerea ne ecran a unor 
sportivi cunoscuta, cum slnf de 
pildă: S’lviu Cazan, campionul de 
haltere. G^ta Georgescu, o-urcă- 
tonr-n dn d:ec. -tc.

Chiar simpla trecere prin, fața o-

Croșeul lui Vasile Tiță a fost eschivat — intr-un mod 
cam... curios — de pugilistul vienez Peter Bothe.

(Foto : M. Bănuț)

într-un serios deficit de pregătire 
fizică. In cazul lui Ștefan Bogdan 
n-a fost vorba însă de o greșită 
dozare a efortului, ci de o lipsă 
de pregătire fizică corespunzătoare, 
care să-i dea posibilitatea să ducă 
întregul mecj într-un ritm uniform. 
Despre o greșită dozare a efortu
lui se poate vorbi în schimb la 
maestrul sportului Petre Zaharia. 
Acesta s-a năpustit la atac de la 
primul sunet de gong, încercînd 
să-și surprindă adversarul cu o 
avalanșă de lovituri. Leopold Lan
ger s-a dovedit însă mai rezistent 
de cît credea Petre Zaharia. De 
aceea, consumul de energie din 
primele două minute de luptă, ca 
și accidentarea sa, l-au împiedicat 
pe Zaharia să dea randamentul aș
teptat.

Serioase deficiențe de ordin teh
nic a arătat Mihai Stoian. Tînărul 
student se bazează prea mult pe 
avantajul alonjei sale apreciabile. 
Din această cauză, el neglijează 
preocupările tehnice, așteptând ca 
adversarul să vină spre el, pentru 
a-1 lovi cu una din cunoscutele sale 
„contre". El desfășoară un box sta
tic, în care jocul de picioare este 
cu desăvîrșîre absent. ~Nici Dănilă 
Done nu ne-a satisfăcut exigen
țele marți seara. Credem că în fe
lul de a boxa a lui Dănilă Done 
trebuie să intervină o schimbare 
radicală. El utilizează în mod exa
gerat fentele, amenințîndu-și ad
versarul de zece ori pînă trimite o 
singură lovitură. Dănilă Done are 
certe calități și este neîndoios că 
imprimarea unei mai mari sobrie
tăți în stilul său de box ar con
tribui sensibil la progresul acestui 
tînăr și talentat pugilist.

Sub nivelul obișnuit au boxat 

biectivului a popularului fotbalist 
Titus Ozon servește foarte bine ac
țiunii filmului, întrucît tocmai a- 
cesta este momentul în care lui 
Ilie, plin de respectul pe care și 
ceilalți H poartă campionilor, îi 
vine totuși ideea de a se lăuda 
că este și el campion pentru a-și 
cuceri liniștea atît de mult visată 
Mult mai convingătoare decît în 
piesa de teatru, ni s-a părut și 
complicitatea care se creează intre 
sportivii de la cabană în legătură 
cu pretinsa... sportivitate a lui Ilie 
și, bineînțeles, în scopul de a-l a- 
trage totuși pe acesta spre unul 
din sporturile iubite de ei. Ca at
mosferă generală, filmul este bine 
realizat, iar voioșia zilelor de con
cediu petrecute la munte îl molip
sește pe spectatorul din sală. Iată 
de ce la acest film se rîde mult 
iar spectatorii părăsesc sala sa
tis făcuți.

Toate acestea duc la concluzia 
că filmul este reușit și meritele re
vin deopotrivă scenariștilor (M. 
Crișan și Al. Andy), interpreților 
(Mircea Crișan. Dem Savu. Au
relia Sorescu, C. Ramadan, Tică 
Popa, etc.) și regiei (Andrei Că- 
lărașu).

Sînt însă și cîteva aspecte ne
gative, pe care e bine să nu le 
treacă cu vederea, cei în cauză, 
astfel ca la o viitoare înt'lnire cu 
publicul să se poată bucura numai 
de aprecieri favorabile. Așa bună
oară insuficienta legătură dintre 
scene, legătură absolut necesară 
pentru a se asigura nu numai 
cursivitatea unei acțiuni, dar și lo- 

Iosif Schwartz, care ne-a părut e- 
moționat, precum și Eugen Furesz, 
care încă mu s-ia dezbănat de obo- 
ceiul de a trimite majoritatea lo- 
viltarillor îrt blocajul adversarului.

Se ctrvin a fi remarcate compor
tările celor doi boxeri bucureșteni 
— Luca Romano și Șerbii Neacșu— 
care au evoluat în meciuri amicale. 
Luca Romano și-a încheiat rapid 
„socotelile" cu adversarul, iar 
Șerbu Neacșu a arătat o formă bu
nă în întîlnirea cu Erwin Rosen
berger, pe care l-a întrecut cate
goric.

Reprezentativa orașului Viena, 
alcătuită în mare majoritate din 
boxeri tineri și fără experiență, a 
fost depășită net de echipa buctt- 
reșfeană, Cu toate acestea, vienezii 
au arătat frumoase posibilități. 
Pregătirea fizică, rezistența și — 
uneori — pregătirea tehnică aa 
constituit „atu-uri" incontestabile 
ale oaspeților noștri. îndeosebi, din 
lotul vienez s-a impus campionul 
Leopold Potesil, care ne-a părut 
în real progres față de comporta
rea avută în campionatele europene 
de la Varșovia. De asemenea, Jo
hann Schalek. Gerhard Topf (un 
„cocoș" cu reale calități) șj Leo
pold Langer au avut comportări 
meritorii.

întîlnirea București-Viena mar
chează un început promițător pe 
drumul organizării de întreceri in
ternaționale pentru boxerij noștri. 
Dorim — și odată cu noi toți iu
bitorii sportului cu mănuși" — ca 
această inițiativă să fie continuată 
și în viitor...

MARIUS GODEANU

„$i Ilie face sport"
gica succesiunii de fapte, nu este 
pe deplin realizată. Decorul ștran
dului, pe care scenariul îl fixează 
la munte, nu are nimic comun cu 
un bazin de altitudine și se vede 
clar că este vorba de un autentic 
lac de șes Anumite situații din film 
se mențin pe linia comediilor bufe 
de valoare îndoelnică și care ar fl 
putut să lipsească în favoarea ca
lității filmului. Ne referim în spe
cial la „gagurile" lui Puiu Căli- 
nescu. Sîntem de părere că regia 
a făcut o serie de concesii talentu
lui deosebit pe care Mircea Cri
șan îl are de a imita și astfel, a- 
sistăm, în mod inexplicabil pentru 
calitățile cunoscute ale lui Ilie, la 
o scenă în care M. Crișan ține lo
cul unei întregi familii, care mai 
are și vizite pe deasupra Tot ca 
o concesie, mai gravă, considerăm 
finalul filmului în care M. Cri
șan (Ilie) se adresează publicului, 
Intr-adevăr tn mod plăcut și a- 
muzant, spunînd că nu putem avea 
pretenții să devină campion chiar 
de la primul său film...

De asemenea, s-a mers prea 
mult pe linia efectelor comice re
zultate din aspectul fizic al inter
preților, fără a se căuta adincirea 
caracterelor lor.

Oricum, comedia de scurt me
traj „Și Ilie face sport" este un 
început dintre cele mai promițătoa- 

i re pentru cinematografia noastră 
în acest gen și ne lasă să întreve
dem posib'litatea creării unor fil
me de calitate din ce în ce mai 
bună.

E. V.

Constatări pe marginea campionatului de fotbal 
al categoriei B-sena a III-a

13 echipe au luat „startul" in 
cursa pentru cucerirea primului 
loc în clasamentul seriei a III-a. 
Și cursa aceasta s-a terminat cu o 
meritată victorie a unei echipe 
care juca pentru prima oară în 
categoria B : Locomotiva P.C.A. 
Constanța. Desigur că sint puține 
echipe care se pot mîndri cu o 
asemenea performanță, mai ales 
într-un campionat greu în care 
majoritatea formațiilor au fost de 
forțe sensibil egale. Dar așa cum 
era de așteptat, conștiinciozitatea 
în pregătire, dîrzenia și spiritul 
de luptă și-au spus cuvîntul.

La începutul campionatului, 
mulți dintre iubitori: acestui sport 
au privit cu oarecare rezervă se
ria a III-a, întrucît în programul 
ei figurau echipe tinere, neconsa
crate (9 echipe au fost nou pro
movate în categoria B). Duminică 
de duminică aceste echipe au prins 
rutina meciurilor de campionat, 
s-au străduit să-și îmbunătățească 
cunoștințele, cucerind în scurt timp 
admirația miilor de spectatori că
rora le ofereau jocuri echilibrate 
și de bună calitate. Un mare me
rit revine antrenorilor, dintre care 
s-au evidențiat în mod deosebit 
Constantin Stanciu, Ion Troancă, 
Fl. Ambru, Eutin Stepan, Constan
tin Teașcă, Constantin Humis și 
alții. Aceștia au muncit cu per
severență pentru instruirea echi
pelor respective.

O caracteristică generală a e- 
chipelor din seria a III-a a fost 
puterea de luptă, ca urmare a unei 
bune pregătiri fizice. La majorita
tea echipelor nou introduse în ca
tegoria B s-au făcut remarcate re
zistența și forța. Astfel, o serie de 
echipe ca Flamura roșie Burdn- 
jeni, Dinamo Bîrlad, Flamura ro
șie Buhuși, Progresul Focșani au 
reușit în ultima parte a campio
natului să realizeze scoruri strin- 
se și chiar să întreacă formații 
cu o pregătire tehnică mai avan
sată, printr-un joc bazat mai mult 
pe combativitate. Locomotiva Con
stanța, Locomotiva Iași și Dina
mo Bacău ău căutat să aibă o dez
voltare proporționată în pregătirea 
tehnică Și fizică, reușind să reali
zeze cele mai mari scoruri iar în 
unele meciuri superioritatea pregă
tirii lor fizice le-a adus victoria.

Lipsa unei temeinice pregătiri 
fizice a slăbit poziția în clasa
ment a unor echipe. Flamura ro
șie Bacău, una din favoritele 
campionatului, se găsea în eta
pa 18 la o diferență de numai 5 
puncte față de fruntașa clasamen
tului avind și două jocuri mai 
puțin jucate. Faptul că echipa bă- 
căoană n-a mai avut o evoluție 
ascendentă în ultimele jocuri se 
datorește în mare parte lipsei li
nei pregătiri fizice constante. Din 
această cauză, echipa a pierdut 
puncte prețioase în fața unor for
mații tinere. Locomotiva Pașcani, 
Metalul Brăila și Dinamo Galați 
nu și-au îmbunătățit decît în mi
că măsură pregătirea fizică. De o- 
bicei, aceste echipe porneau „ta
re", însă în cea de a doua parte 
a jocului cedau pasul, fiind de
pășite cu ușurință.

In ceea ce privește pregătirea 
tehnică, putem spune că majori
tatea echipelor au făcut progrese 
simțitoare. Ne referim, în primul 
rind, la noua concepție de foc 
care îți face loc acum în echipe
le din regiunile Iași, Bacău, Bîr
lad, Galați și Suceava, unde fot
balul este mai puțin avansat de
cît în alte centre ale țării. Antre
norii și-au orientat echipele spre 
un joc de mișcare permanentă, ba
zat pe contraatacuri rapide și vi
guroase. Multe meciuri au plăcut 
prin jocul de ansamblu practicat 
de echipele Locomotiva P.C.A. 
Constanța, Dinamo Bacău, Locomo
tiva Iași, Flamura roșie Bacău, Fla
căra „1 Mai" Ploești și Progresul 
Focșani (in retur).

In mod special trebuie subliniat 
progresul înregistrat în pregătirea 
individuală a umor jucători care au 
și avut comportări remarcabile. 
(Dram — Locomotiva Iași, Cu- 
coneș — Progr. Focșani, Zlo- 
tea, Cojocairu, — Locomotiva 
Constanța, Ciungu, Cioboată — 
Dinamo Bîrlad, Ghiriță — Dina
mo Bacău, Gram — Fl. roșie Ba
cău, Neacșu — Fl. roșie Buhuși, 
Siga — Dinamo Galați). S-a ob
servat, mai ales în ultima parte 
a campionatului, că acești jucă
tori au făcut progrese simțitoare 
în conducerea mingii, și-au îmbu
nătățit preluările și și-au adaptat 
cu succes calitățile la situații'e de 
joc ivite pe teren.

Intre echipe, ca de altfel și în 
pregătirea individuală a jucători
lor, au fost serioase diferențe de 
ordin tehnic. S-a constatat, fără

excepție, la jucătorii echipelor Ști" 
ința Iași, Dinamo Bîrlad, Dinamo 
Galați, Flamura roșie Bacău, Pro
gresul Focșani, lipsa de viteză în 
execuție, mâi accentuată la jucă
torii vîrstnici, din cauza lipsei de 
posibilități fizice, iar La tineri din- 
tr-o insuficientă pregătire metodi" 
că. Din această cauză, acțiunile 
liniilor de atac au lost adesea ani
hilate, iar apărătorii nu au inter" 
venit cu promptitudine în situații-' 
le critice.

O deficiență a tuturor echipe" 
lor a fost slabul joc de cap, ex
cepție făcind jucătorii formațiilor 
Locomotiva P.C.A. Constanța și 
Dinamo Bacău, care au știut să 
folosească în multe momente avan
tajul oferit de jocul cu capiu!. Mul
te echipe, ca Metalul Brăila, Lo
comotiva Pașcani, Dinamo Bîrlad 
și Flamura roșie Burdujeni n>u și-au 
perfecționat jocul cu pase scurte, 
iar atacurile lor în adîncime au 
fost, de cele mai multe ori, ine
ficace din cauza impreciziei oo- 
vedite de jucători în pasele la dis
tanță. Cît despre loviturile la poar
tă, această problemă trebuie să 
constituie o preocupare de bază 
a tuturor antrenorilor în pregăti
rea echipelor respective. Au fost 
ratate situații clare de gol și s-au 
marcat extrem de puține goluri 
din afara careului de 16 m.

In returul campionatului s-a 
observat că o serie de echipe au 
știut să se orientez® pe teren in 
funcție de jocul formației adverse, 
reușind astfel să-și impună supe
rioritatea. Locomotiva P.C.A. Con
stanța, Dinamo Bacău, Locomotiva 
Iași și Progresul Focșani au știut 
să-și organizeze apărarea ta asa 
fel îneît să limiteze libertatea de 
acțiune a înaintașilor adverși. Ele 
au primit de altfel foarte puține 
goluri. In atac, ele și-au bazai ac
țiunile pe jocul în mișcare, hîrțu- 
ind ta permanență apărarea adver
să, dezorganizînd-o nrin atacuri 
surprinzătoare.

Celelalte formații au suferit în- 
frîngeri și dinti-o greșită orien- 

°tare tactică. Locomotiva Pașcani. 
Știința ‘lași și Dinamo Galați, care 
de obicei începeau jocul în forță, 
își creau un ușor avantaj. Nu reu
șeau însă să mențină pînă la ca
păt avantajul luat pentru că tre
ceau apoi la un ioc de apărare, 
retrograd în concepție, rudimentar 
în operație. Alte echipe, ca Flamu
ra roșie Burdujeni, Metalul Brăi
la, Flamura roșie Buhuși și Fla
căra ,.l Mai" Ploești nu au rea
lizat superioritatea numerică în 
atac, din cauză că atacanții res
pectivi nu mai urmăreau faza de 
joc. Pe de altă parte, Flamura ro
șie Burdujenii, Progresul Focșani, 
Locomotiva lași și Știința Iași nu 
au perfecționat schimburile de lo
curi în apărare. De multe ori, cînd 
aveau de respins un atac, apără
torii interveneau sau cu întârzie
re, sau prea devreme, creînd ast
fel o spărtură în zidul apărării. 
Multe goluri au fost înscrise și 
din cauza portarilor (Menghel, 
Mocanu, de la Locomotiva Paș
cani, Simion — Metalul Brăila. 
Brtazan — Flacăra „1 Mail" Plo
ești etc), care, lipsiți de orientare, 
în multe situații au stat nemiș- 
cațl pe linia de poartă sau au fă
cut incursiuni aventuroase în ca" 
reul de 16 m.

Echipa Locomotiva F.C.A. Con
stanța s-a prezentat încă de la 
începutul campionatului cu un mo
ral ridicat, hotărîtâ să facă tot 
ce-i este cu putință pentru a obține 
victoria finală. O asemenea pregă
tire ’ morală și de voință s-a re
marcat și la echipele Progresul 
Focșani (în retur), Dinamo Galați. 
Știința Iași și Dinamo Bacău, care 
în momentele grele au luptat 
toată energia La alte echipe 
ca de exemplu Flamura roșie Bur
dujeni, Flamura roșie Buhuși, Lo
comotiva Pașcani, această comba
tivitate excepțională a st greș t 
înțeleasă, transformîndu-se de mul
te ori într-un joc nervos, car» a 
dus chiar la durități. O serie de 
jucători ca Birăescu — Dinamo 
Bacău, Căpățînă — Flamura roșie 
Buhuși, Florescu — Locomotiva 
iași. Stoica — Metalul Brăila. An- 
drieș — Locomotiva Pașcani, au 
buzat de durități și au avut o a" 
titudine necuviincioasă față de ar" 
bitri.

In concluzie, desfășurarea cam
pionatului seriei a III-a a scos la 
iveală două mari aspecte: forma" 
rea unor echipe cu perspective, al" 
cătuite din jucători tineri — ca 
aspect pozitiv — și mersul prea 
încet al ridicării nivelului tehnic 
din cauza lipsei unei pregătiri 
științifice, ca aspect negativ.

TRAIAN lOANlȚESCy,



„Cupa 16
BASCHET

Joi după-amiază s-au disputat trei 
meciuri in cadrul competiției de 
baschet dotată cu „Cupa 16 Februa
rie". Ele s-au terminat, în gene
rai, cu rezultatele scontate. Poate 
fi vorba de un rezultat surprinză
tor : înfrîngerea Științei ICF de că
tre Metalul Energia. Dar faptul că 
studenții au utilizat o formație din 
care au lipsit trei oameni de bază 
(Neidef, Borbely și Sarosi) face ca 
victoria metalurgiștilor să apară 
explicabilă. Rezultatul final al jocu
lui, 71—56 ( 33—26), exprimă fidel 
diferența de valoare existentă joi 
între aceste echipe. Cei mai buni 
jucători au fost: Gherculescu, Mi- 
hăileiscu (Metalul) și Bărbulescu,
I. Di-niescu, Pruncu (Știința ICF).

In a doua partidă masculină a 
programului, Dinamo a întrecut Vo
ința cu 62—52 (32—24). După cum 
se vede, dinamovlștii au trebuit să 
se Întrebuințeze serios pentru a cîș- 
tiga. S-au remarcat Răducanu I, 
Cojociaru, Giurculescu (Dinamo) și 
Trandafir, Lăzărescu Gh., Liță 
(Voința).
. In singura întrecere feminină, 

Știința ICF a dispus la diferență 
de Flamura roșie MIU : 95—36 
(49—12). In special în prima re
priză, Știința ICF a practicat un 
joc foarte bun. In cursul meciului 
s-au evidențiat: Tomescu, Simio- 
nescu, Dragomirescu (Știința ICF) 
și Mateescu, Boeru (Flamura roșie).

Înaintea jocurilor din etapa de 
azi, clasamentele sînt următoarele:

FEMININ

1. Știința I.C.F. 3 3 0 248 : 80 6
2. Constructorul 3 3 0 237:111 6
3. Locomotiva 2 2 "0 138: 66 4
4. Voința 3 0 3 115:207 3
5. FI. Roșie 3 0 3 86:252 3
6. D’npmn 2 0 2 56:164 2

Campionatul republican de compoziție șahistă
Ediția din acest an a campiona- 

tu'.ui republican de compoziție șa
histă se va desfășura după o for-» 
nudă nouă, menită să aducă o sen- 
Fbi'.ă ameliorare sistemului actual 
de disputare a acestei tradiționale 
întreceri.

Campionatul pe 1955 va cuprinde 
două etape. Prima are caracter de 
concurs preliminar și la ea au drep
tul de participare absolut toți ama
torii. Primii clasați primesc drep
tul de a participa la finala campio
natului în care se califică de drept 
numai campionii de anul trecut. A- 
ceștia funcționează ca arbitri ai ce

Interesant concurs 
cu handicap

Astăzi și mîine vor avea loc în 
sala colectivului sportiv Voința 
Lemn Mobilă din Capitală (str. 
Soarelui nr. 7) întrecerile de tenis ' 
de masă dlin cadrai competiției, cu ț 
handicap dotată cu ,.Cupa de tar-

Februarie” A început campionatul republicau individual la lupte clasice
MASCULIN

1. Dinamo
2. Știința I.C.F.
3. Voința
4. Metalul
5. Locomotiva
6. Progresul

3 3 0 241U.74 6
321 208:213 5
312 189:200 4
312 211:225 4
211 140:137 3
2 0 2 124:164 2

Iobrecerife dini t,Gup a 16 Febrila - 
rie“ conitiiniuă azi cu disputarea ur
mătoarelor înititairi i de la ana 17: 
Locomotiva—Progresul (masoutto); 
Știința ICF—Constructorul (femi
nin) ; Dinamo—Știința ICF (mas
culin). Mîine, de la ora 9, au loc 
întîlnirile : Voința—Flamura roșie 
(feminin'); Dinamo-Locomotiva (fe
minin) ; Voința—Metalul (mascu
lin). Meciurile se desfășoară în sala 
Giulești.

VOLEI
Mîine încep și jocurile de volei 

din cadrul „Cupei 16 Februarie". 
Iau parte cele mai bune echipe 
din București, majoritatea parti
cipante la campionatul categoriei 
A. _ .

Astfel, în întrecerea echipelor 
masculine vom vedea din nou' 
jocuri oa Locomotiva—Dfnamo, Pro
gresul—Locomotiva etc. iar ia fete 
vom asista la reeditarea pasionan
tei întreceri între principalele pre
tendente la titlul de campioane re
publicane, Știința ICF—campioana 
pe 1954 — și ProgTesul — campi
oana pe 1953. Alături de acestea 
vom vedea echipele masctf.ine^ Di
namo IX, recent promovată în 
categoria A și Voința, una din
tre cele'mai bune echipe din cam
pionatul regional, iar în compe
tiția feminină echipa Constructorul, 
promovată anul acesta în campio
natul categoriei A. Iată progra
mul jocurilor de mîine. care încep 
la ora 15.30 în sala Giulești: Cons. 
tructorul-Știința ICF (feminin) ; 
Locomotiva — Dinamo (feminin) ; 
Dinamo—Voința (masculin) : Pro
gresul — Locomotiva (masculin).

lor trei probe din concursul prelimi
nar.

Astfel se vor califica în finală : 
primii 7 ctlasați în proba studiilor 
de final, primîi 11 clasați la proble
mele în 3 mutări și primii 15 cla
sați la problemele în 2 mutări.

Doritorii de a participa la cam
pionat își vor trimite lucrările pînă 
la data de 15 aprilie a c. pe adre
sa : C.C.F.S. Inspecția de șah — 
București, str. Vasile Conta 16. 
Pentru fiecare probă vor fi prezen
tate cîte 2 lucrări (pe temă libe
ră), în clasament corrtînd aceea 
care obține locul superior.

O------- 
de tenis de masă
.in Capital
nă“. Acest concurs, organizat de 
colectivul Voința Lemn Mob'lă se 
va desfășura astăzi cu începere de 
la ora 17 și mîine de la ora 9. 
Meciurile sîrut eliminatorii și se 
vor dispuLa după sistemul „oe! 
mai bun din trei seturi".

De cîteva zile a început ediția 
pe anul 1955 a campionatului re
publican individual de lupte clasice. 
Prima fază—etapa de raion—pro
gramată pe o întindere de 10 zile» 
ia sfîrșit duminică 30 ianuarie. Pa- 
re-se că cei mai vrednici au fost, 
de data aceasta, bucureștenii, care 
au și organizat primele întreceri 
între luptătorii raionului 1 Mai. 
Se vor desfășura în continuare și 
întrecerile între luptătorii înca
drați în colectivele sportive dta 
alte raioane bucureștene. Din țară 
nu avem încă știri despre organi-

In legătură cu un meci de juniori, la lupte
Din inițiativa asociației Rezervele 

de muncă, s-a desfășurat duminică 
o întîlnire între luptătorii juniori 
ai acestei asociații și cei ai Tînă- 
rului Dinamovist. Astfel de con
cursuri sînt bine venite, aducînd un 
mare serviciu ridicării permanente 
de noi cadre în acest sport. Rezer
vele de muncă au prezentat o for
mație completă (la toate cele 12 
categorii de greutate pentru ju
niori) din care s-au evidențiat C. 
Iordache, N. Orfeu, N. Bratosin, 
I. Codin și T. Manoilescib tineri 
cu frumoase perspective. Pregătirea 
lor, mulțumitoare față de timpul 
scurt de cînd practică luptele, ara
tă grija asociației și a antrenorului 
respectiv pentru tineret. Lucruri 
bune se pot spune și despre Tînă- 
rul Dinamovist și mai, ales despre 
faptul că s-a reușit formarea umti 
lot de tineri luptători, care acti
vează sub îndrumarea unor antre

Concursul de tenis 
in sală

Mîine dimineață de la ora 9 se 
vor disputa în sala' Recolta din 
Capitală primele întîlnîri de tenis 
pe teren acoperit din cadrul com
petiției organizată de colectivul 
sportiv Constructorul S. M. După 
cum am mai anunțat, la acest con
curs se vor întrece unit dintre cei 
mai buni jucători din București, 
ca G. Cobzuc, Schmidt, T. Bădin, 
Zacopeeanu, Bardan, Georgescu 
etc. Faptul că majoritatea jucăto
rilor care vor lua parte ia acest 
concurs s-au antrenat cu multă 
atenție pentru această competiție, 
ne face să credem că meciurile 
vor fi, în general, spectaculoase 
și interesante. Concursul, care se 
dispută eliminatoriu, va dura a- 
proximativ două săptărmni. Vor 
avea loc partide numai Ia probele 
de simplu și dublu bărbați. In pri
ma zi, dintre meciurile mal impor
tante, pot fi menționate următoa
rele: Tilden-Prtmdeanu, Georgescti- 
Bardan, Burcescu-Florescu, Ghi- 
▼aru-Petre. 

Campionatul de calificare la bob incepe astăzi

narea acestei prime etape. In ori
ce caz, comisiile raionale de pe 
lîngă comitetele CFS, ajutate de 
colectivele cu secții de lupte tre
buie să treacă de urgență la or
ganizarea acestei faze.

Pentru campionatul de lupte ca și 
pentru oricare întrecere cu aseme
nea caracter, etapa de raion are o 
deosebită importanță. Cu această o- 
cazie se poate constata puterea de 
atracție asupra maselor exercitată 
de sportul respectiv, se poate ve
dea în ce măsură a crescut dis
ciplina sportivă din punct de ve-

nori pricepuți. In reuniunea de 
duminică au ieșit însă în evidență 
unele lipsuri ale dinamoviștilor, 
care trebuie neapărat eliminate. In 
primul rind, față de prestigiul aso
ciației, este bine ca pe viitor tinerii 
luptători să se prezinte în dresuri 
uniforme și îngrijite, nu așa ctim 
s-a întîmplat duminică. Apoi, tre
buie prezentată o echipă completă, 
care să poată susține culorile co- 
fectivului de la egal la egal (cel 
puțin numeric) cu adversarul res
pectiv. In această privință amintim 
că dinamovi: nu au prezentat
luptători la trei categorii. In sfîrșit, 
trebuie accentuată grija pentru 
pregătirea tinerilor care participă 
în concursuri.

Aceste îndrumări sînt valabile nu 
numai pentru Tînărul Dinamovist, 
ci și pentru toate colectivele care 
au echipe de juniori la iluțpte.

Campionatul republican de patinaj
Faza regională —

_ Primul centru în care s-au des
fășurat fazele regionale ale cam
pionatelor republicane de patinaj 
artistic și viteză este orașul Cluj. 
Subredacția noastră ne aduce la 
cunoștință că, gheața fiind cores
punzătoare, concursurile au avut 
loc pe patinoarul din parcul ora
șului.

Concursul de patinaj viteză a 
reunit 30 de participanți de dife
rite vîrste a căror comportare a 
fost satisfăcătoare. Qel mai bun 
rezultat la probele feminine a 
fost realizat de reprezentanta Ști
inței Cluj, Magdalena Fazekaș 
care a cîșiigat trei din cele patru 
probe ale concursului. La 500 me
tri, Magdalena Fazekiaș ,a ocupat 
primul loc cu timpul de 63,8 sec., 
la 3000 metri a realizat 7,07.0 min. 
fiind clasată tot pe locul întîi. ier 
la 5(700 metri a trecut prima lina 
(te sosire cu timpul de 12,04.3 
irrin. Proba de 1500 metri a fost 
cîștigată de lose fina Peter (Ști
ința) rn 3,21 min., Magdalena Fa
zekaș clastndu-se pe locul II cu 
timpul de 3,22.7. In urma acestor 
rezultate, titlul de campioană re

aere cantitativ dar și în ce mă
sură au fost preocupate colectivele 
sportive de creșterea noilor ele
mente.

Iartă de ce trebuie aco-rdată o 
mai mare atenție fazei de raion, 
mai ales acolo unde există puțer-< 
nice centre în spartul luptelor 
(regiunile Timișoara, Baia Mare, 
Cluj, Regiunea Autonomă Ma
ghiară etc.). In nici un caz nu 
este permis să se >,sară“ peste 
prima etapă, organizîndu-se direct 
faza de regiune, sau, așa cum s-a 
întîmplat anul trecut, să fie de
semnați ,,diin oficiu" campionii de 
raion.

încă diin acest început de com
petiție, cei care iau parte la în*  
treceri, în calitate dfe concurenți, 
oficiali sau organizatori, trebuie să 
se ghideze după regulamentul 
campionatului și să-l apl ce întoc
mai, fără a-i aduce modificări, 
„îndiilciri" etc., așa cum a pro
cedat comisia de lupte dte pe lîngă 
comitetul CFS București în ceea 
ce privește obligația luptătorilor 
de a fi purtători ai insignei GMA,

Comisiilor raionale și regionale 
de lupte le revine sarcina de a 
ține o evidență precisă a_ desfă
șurării camipio®tului și de a 
informa organele superioare în
dată după terminarea fazei res
pective despre felul cum s-au dis
putat concursurile, numărul parti- 
cipanților pe categorii de greutate 
și de clasificare, numele campio
nilor etc. In felul acesta, co
rn isiille pot contribui mai departe 
la munca de clasificare a sporti
vilor, de stimulare a elementelor 
care se ridică zi cu zi.

conc urentei 
cu 274,962 
I. Peter cu 
Doina (Pro

gională a revenit 
Magdalena Fazekaș, 
puncte, urmată de 
278,372 p. și de Matei 
greșul) cu 279.372 p

Toate cele 4 probe masculine au
fost cîștigate de patinatorul Va
sile Boldiș (Progresul Cluj), care 
în felul acesta a devenit campion 
regionali. V. Bolidiș a realizat ur
mătoarele rezultate pe proba; 
500 m.: 54,4 sec., 1500 m.: 2,56.9 
min, 5000 m.: 48,01.0 min, 10.000 
m.: 22,12.0 min. In clasamentul 
general, locul I a fost ocupat de 
V. Boldiș cu 244.776 p., locul II de 
Mircea Stau (Știința) cu 261,260 
p„ iar locul III de Ovidi’u Lungu 
(Știința) cu 263,120 p.

In cadrul acestui concurs s-au 
mai evidențiat tinerii Octavian 
Simicriesou, Emil Dorian și ti
nerele patinatoare In’ia Moldovan 
și Metania Sasu.

La pat'naj artistic nu s-a dis
putat decît proba de simplu fe
minin care a revenit concurentei 
Marfa Weinrich (Ștftmița). Prcn 
bele masculine și dublu-mixt au 
fost anrîniate pentru zilele de 29 
și 30 ianuarie.

INFORMAȚII @'onosport
■ De la Berlin s-a comunicat că 

timpul se menține tavorabil și este 
mai mult ca sigur că meciurile pro
gramate duminică se vor disputa 
toate. Terenurile sînt însă grele și 
echipele care termină victorioase 
într-o etapă se resimt în cea urmă
toare

H Internaționalul Nordhaus, căpita
nul echipei Turbine Erfurt a dat ur
mătoarele pronosticuri pentru me
ciurile din campionatul R. D. Ger
mane:

III. Fortsch. Meer. — Din. Berlin X
IV. Chem H. L. Chem. K. M. S. 1
V. Vorw. BerUn — Turb. Erf. 2

VI. Rotat. Leipz. — Rotat B-berg 1 
VII. Jlnh. Dresden — Lok. Leipzig 1

Vni. Ak. Brieske — Wls. K. M. S. 2
IX. Empor Ros. — Motor Zwickau 1 

■ Deoarece disputarea meciurilor de 
hochei este nesigură participanții

trebuie să acorde atenție meciurilor 
de rezervă.
M Franclsc Spier, antrenorul echipei 

de handbal Flacăra Ploești a dat ur
mătoarele pronosticuri pentru meciu
rile de handbal:

X. Dinamo Buc. — C.C.A. 1
XI. Știința I.C F. — FI. Ploești 2

XH. Loc. Buc. — Recolta M.A.S. 2
A. Timișoara — Tg. Mureș X
B. Orașul Stalin — București 1
C. Avînt. Deta—Electromotor Tim. 1
D. Constr. Lugoj — Știința înv. 2
■ Mîine apare Programul PRONO

SPORT nr. 43 cu următorul cuprins:
— Buletinul săptămînil (un comenta

riu al concursului din 6 februarie)
— Campionatul de hochei pe gheață 

al R. Cehoslovace
— Cum au muncit agențiile regionale
— Clasamente
— Un tablou cu programul campiona

tului de fotbal al R.P.R. cat. A.
— Poșta noastră ș.a

PROGRAMUL CONCURSULUI PRONOSPORT nr. 5 ETAPA DIN 6 FE
BRUARIE 1955

I. Rotation Leipzig — Dinamo Berlin (fotbal R.D.G.)
II. Vorwărts Berlin — Rotation Ba belsberg (fotbal R D.G)

HI. Empor Rostock — Wismut KarlMarx Stadt (fotbal R.D.G.)
IV. Spartak Kralovo Pole — Ruda Hvezda Brno (camp. ceh. hochei)
V. Dynamo Pardubice — Kridla Vlasti (cam. cehoslovac — hochei)
VI. Slavol Budejovi.ee—Dynamo Karl ovy Vary (camp, cehoslovac—hochei)

VII. Banik Chomutov—U.D.A. (camp, cehoslovac — hochei)
VIII. Recolta M.A.S. — Știința I.C.F. (handbal mase, sală)
IX. C.C.A București — Flacăra Ploești (handbal mase, sală)
X. Metalul 2 Reșița — Progresul Timișoara (handbal mase, sală)

XI. Constructorul Lugoj — Rezervele de Muncă (handbal mase, sală) 
XII. Flamura roșie Jimbolia — FII roșie Ind. Linei (handbal f. sală)

MECIURI DE REZERVĂ

A Avintul Deta — S.M.T.C.F. Timișoara (handbal mase, sală)
B Dinamo București — Locomotiva București (handbal mase, sală)
C. Metalul Reșița — S.M.T.C.F. Timișoara (handbal fem. sală)
D. Flamura roșie Lugoj — Progresul Timișoara (handbal fem sală)

?E PiRTIiE...
De cîteva zile, concurcnții care 

se întrece la Sinaia în caidlrul cam
pionatelor de calificare la bob au 
început antrenamentele. Mai ales 
dimineața, boberii sînt foarte ocu
pați. N-a fost nevoie de ceas deș
teptător care să ne anunțe că tre
buie să fim din nou prezenți pe 
pîrtie. Zumzetul vocilor boberillor 
ca și larma tinerească a sportivilor 
din Sinaia, care doreau să fie pre
zenți la întreceri te sportive, ne-au 
dat semnalul.

Cînd am ajuns in dreptul locu
lui unde boberii iau masa, soarele 
abia începuse să mijească. Becurile 
mai luminau încă străzile Sinaiei 
și de sus, de unde eram noi, se 
vedeau aidoma unor licurici care 
împînzeau întreaga vale. Cu cîtă 
veselie cu cîtă nerăbdare aștep
tau sportivii începerea întrecerilor 1 
Grupurile lor nu erau mari. Doar 
doi cîte doi : conducător și frînar. 
Ne apropiem de un astfel de grup 
și, indiscreți, ascultăm:

— Sînt sigur, spunea tînărul 
metalurgist Ion Sta.icu, de la uzi
nele I. C. Frimu Sinaia, coechipie
rului său N. Motceanu, fruntaș în 
producție ca și el, că vom reuși 
să obținem rezultate bune. Va tre
bui să fim însă atenți, să nu ne 
avîntăm din primele manșe. Mai 
întîi să studiem piftia. Pentru vi
teză avem noi timp"...

Privirile ne sînt atrase de un alt 
grup, foarte gălăgios și vesel. Ho
gea de la Progresul Sinaia dădea 
îndrumări tehnice frinarului său, 
Teodoroiu, iar în grupurile celor

lalte echipaje tot de la Progresul 
se ginmea pe socoteala primului 
grup. Și de aici rîsete. Apoi con- 
curenții au pornit-o spre pîrtie. 
Boburile le-au luat-o înainte și nu 
singure. Caii le trăseseră de cu 
seară la locul de plecare.

Iată-ne ajunși pe platforma unde 
sînt pamoate boburile. Revederea 
dintre boberi și boburi e aproape 
înduioșătoare. Fiecare își privește 
bobul cu dragoste, ca pe propriul 
lui copil. Și cum să niu-1 privească 
așa ? Nu e oare tovarășul lui de 
întreceri ? O noapte întreagă a 
fost despărțit ide dl. începe să-l 
șteargă, să-i cerceteze fiselele sau 
volanul, frtnele...

De jos începură să se audă me- 
gafoanele. Arbitrii erau la posturi. 
Canaurs.ul putea începe.

★
Sinaia 28 (prin telefon de la tri

misul nostru). — Boberii și-au în
cheiat vineri la amiază pregătirile 
pentru cursa die bob două persoane, 
care începe sîmbătă dimineața. Tim
purile înregistrate la antrenamen
tele oficiale nu pot fi considerate 
elocvente, întrucît sportivii au ur
mărit în special recunoașterea pîr- 
ijiei. Prin buna pregătire a hoheri
lor și perfecționare a boburilor, 
antrenamentele au prilejuit o se
rie de rezultate bune cum sînt cele 
obținute de echipajele : CCA (Ene- 
Vlăidescu) 1 min. 14 sec. 28 sutimi, 
Metalul I. I. C. Frimu Sinaia (Stiai- 
cu-Stancu) 1:17,93, Voința I Bucu
rești (Ralul eseu-Gheorghiu) 1:18,80, 
Progresul III Sinaia (Vulpe-Stefă- 
nesiou) 1:18,82 sau Dinamo 1 Plo-

— Pîrtie liberă I se auzi prin rne. 
galoane glasul crainicului. Publi
cul care se înșirase pe traseu era 
și el la... posturile lui, >pe viraje, 
în dreptul taluzurilor. Sute și sute 
de tineri așteptau începerea antre
namentelor oficiale și așteptarea lor 
nu a fost zadarnică. Curînd, cura
joșii sportivi au început 6ă-și arate 
măiestria. Echipajul Progresul Si
naia I a intrat pe pîrtie.

— Ușurel, maică, să nu cădeU 
îi încuraja o bătrfnică al cărei su
flet încă tînăr o adusese și pe oa 
lîngă pîrtie.

Rînd’ pe rînd au cobarît și cele
lalte boburi.

Antrenamentul s-a terminat. De 
sîmbătă, li așteptăm să-i ved m ți 
în concurs. Le urăm succes I

AUREL CAȚAROȘ
★ *

ești (Voicilă-Lică) 1:20,03. Trebuie 
remarcat că boberii scontau obține
rea unor rezultate în jurul lui 1:17,0 
în antrenamente. Cum timpul acea*  
ta a fost depășit, desigur că O' 
borirfie oficiate îi vor aduce noi 
corectări.

Pîrtia măsoară exact 1290 metri 
și este într-o stare bună înainte de 
concurs, așa incit cele 17 echipaje 
care se vor avînta sîmbătă în în
trecere au toate condițiile pentru 
obținerea unor performanțe de va
loare. Iată programul campionatului 
de calificare : sîmbătă și duminică 

■— proba bob 2 persoane, luni: an
trenamentele oficiala de bob 4 per
soane.

GH. ȘTEFANESCU



Competiții de handbal în sală
P.n: mitae, amatorilor de

hancbal în sală li s-a rezervat un 
bcga: program în această ramură 
s:-r“ vă. La Timișoara și Orașul 
Sul in. vor avea loc. în continuare, 
competitive începute cu cîtva timp 
in urmă. La București, începînd de 
mîine, în sala Floreasca se vor 
desfășura jocurile din cadrul ■„Cu
pei 8 Martie", organizată de colec
tivul sportiv Ști iuta Ministerul Im- 
văjămintui ui și rezervată celor mai 
bune echipe feminine de handbal 
din București.

La această întrecere s-au înscris 
dintre care ci

tăm : Șt -ta Ministerul învățămin
te’..' Progresul Finanțe Bănci, 
F'.3~ - - roșie Steagul roșu, Loco
motiva. Flamura roșie Fabrica de 
cont reții ,.Gh. Gheorghiiu-Dej“ etc. 
Organizatorii competiții au îm
părțit echipele în două serii, ur
mând ca după disputarea jocurilor 
din fiecare serie echipele clasate 
pe primele două locuri să-și dis
pute, in cadrul unui turneu, fru
mos:! trofeu pus în joc de colec
tive’ sportiv organizator.

M •ine. Tn cadrul cupei „8 Mar
ti-;" se vor disputa următoarele 
jocuri : ora 10: Progresul F. B. — 
Flamura roșie Fabrica de confecții.

Etapa a II-a a campionatului de scrimă pe echipe
Mîine este programată etapa a 

II-a a campionatului republican de 
scrimă pe echipe—categoria B. Me
ciurile var avea loc la : Ploești, 
unde Flacăra dta localitate întâl
nește Constructorul Tg. Mureș, la 
Tg. Mureș, unde Progresul I.M.F. 
va primi replica trăgătorilor de la 
Progresii! Oradea și la Sibiu, unde 
Flamura roșie întâlnește echipa Re
zervelor de muncă dim Arad.

Dintre aceste meciuri, iese 
în evidență cel de Ia Tg. Mureș, 
Progresul I.M.F.-Progresul Oradea, 
tntitnire ce aduce față în față două 
dintre echipele fruntașe din cam
pionatul de anul trecut. Ambele 
echipe sânt de forțe sensibil egale, 
alcâr-jite din elemente tinere in 

progres și de aceea este greu 
de făcut no pronostic asupra rezt£- 
tatu'j: aceștia meci. Atit Progre
sai Tg. Mureș cît și Progresul Ora
dea stat la primul lor meci din 
campionatul din acest an. Intîlnirea 
de mi ine va fi arbitrată de Ladîs- 
hti Ort-m fClvD.

Oșîiwk finală ale campionatului de șah al R.P.R.
rx. î>**a<-*asca  rczul- 

talele prr. i rtape a campiona
tului republican pe anul 1955. Ia- 
tă-i pe sportivii calificați pentru 
sferturile de finală :

GIURGIU: V. Mezanoș și M. 
Vemescu 10 p. (12 participanți) ;

CALARAȘI: V. Cazangiu 15 p., 
S. Cuneșteann 14’/2 P-, L. Persoiu 
14 p. (16 participanți).

OLTENIȚA: P. Vătărescu 15 p., 
V. Pascu 14 p., S. Triifu 13 p. 
(17 participanți)’;

VIDRA: I. Avachian și A. Ca
lotă 11 p. (13 participanți).

ROȘIORI DE VEDE : P. Con 
stantinescu și I. Buzu 12‘/2 p. (9 
participanți;

TR. MĂGURELE ; M. Ringhio-

A apărut revista
Cultură fizică și sport

Hr. 1 — 1955
A apărut Nr. 1 din 1955 al 

revistei Cultură Fizică Și Sport 
cu următorul cuprins :

1. Oamenii simpli și cinstiți 
din toate țările vor să trăias
că în pace și în înțelegere fră
țească.

2. Tînărul Dinamovist — im
portantă școală de pregătire 
a cadrelor sportive de I. Bog
dan și I. Stănescu.

3. Metode de cercetări știin
țifice în procesul educației fi
zice.

4. Observații asupra struc
turii complexului G.M.A.

5. Calendarul sportiv docu
ment principal de planificare 
a activității în colectivele spor
tive de M. Rizea.

6. Contribuții la îmbunătă
țirea hocheiului în R.P.R. de 
M. Flamaropol.

7. Aspecte din activitatea a- 
sociaț e: Voința pe anul 1954 
de O. Tuhai.

8. In legătură cu perioada 
pregătitoare a echipelor de 
handbal pe anul 1955 de F. 
Spier și I. Kunst.

9. Observații asupra activi
tății schiorilor fruntași în anul 
1953 de Weindel Walter. 

ora 10,45 ; Locomotiva — FI. roșie 
Steagul Roșu ora I1,30: FI. roșie 
Fabrica Țigarete Buc. — Știința 
Ministerul învățământului.

După-aroiază, tot ta sala Flo
reasca, vor continua partidele din 
cadrul „Cupei die iarnă". Dintre 
jocurile care voi avea loc mîiiîne, 
cel mai important este acela din
tre Dinamo și C.C.A. Firește că 
dinamoviștiii au prima șansă, însă 
meciul rămîne totuși deschis, de
oarece în ultimele partide C.C.A. 
a arătat că poate fi un adversar 
redutabil pentru orice echipă.

In cadrul acestei etape este pro
gramat și meciul Știința I.C.F. — 
Flacăra Ploești, întâlnire între 
două echipe deosebit de rapide, 
care joacă ou contraatacuri 
prompte și executate în viteză.

In deschiderea programului _ ofi
cial se va desfășura un joc între 
două echipe d'e juniori. O iniția
tivă diemnă de toată lauda, care 
merită a fi remarcată. Iată, pro
gramul complet : ora 17,15
S.M.T.C.F. — Tînărul Dinamovist 
(juniori); ora 18: Locomotiva Ga
ra de Nord — Recolta M.A.S.; ora 
19 : Știința I.C.F. — Flacăra Plo
ești: ora 20: D’namo — C.C.A.

La Ploești, din întâlnirea Flacăra 
Ploești—Constructorul Tg. Mureș, 
cel mai echilibrat meci -este cel d!e 
floretă bărbați. Ambele echipe au 
terminat învingătoare în prima eta
pă, dovedindu-se bine pregătite. A- 
ceastă întâlnire va fi arbitrată de 
C. Georgescu (București).

Flamura roșie Sibiu, care în eta
pa trecută nu s-a prezentat la me
ciul de Ia Tg. Mureș, va primi pe 
teren propriu replica Rezervelor de 
muncă din Arad, care în acest an 
participă penfru prima dată într- 
un campionat pe echipe. Deși Fla
mura roșie este una din formațiile 
care s-au impus in campionatul 
trecut, totuși victoria ei nu este 
sigură în meciurile de mîine, în
trucât trăgătorii de la Rezervele de 
muncă au dovedit prin comportarea 
lor din prima etapă că stat bine 
pregătiți și capabili de cele mai 
bune rezultate. Intîlnirea de la Si
biu va fi condusă de arbitrul C. 
Stelian (București).

poî 12 p„ Z. Florea 10 p. (8 par
ticipanți);

ALEXANDRIA: E. Popota 19 
p., V. Beiu 18‘/2 p., Ght Repanovici 
17p. (21 participanți).

GALAȚI : S. Schoenfeld 6 p., V 
Gurău 5 p. (8 participanți).

CRAIOVA Grupa l-a Ș. Neamțu 
12‘Af p., V. Ciobanii IHA p.; Grupa 
2-a R. Carbulițchi și I. Pachen- 
treer 10 p.; Grupa 3-a: N. Cio- 
cîlteu 10 p., Tr. C tocii teu 9’A p. 
(45 participanți).

DEVA: Grupa l-a: I. Kaluzar,
T. Ghelea, I. Nichita (18 parti
cipanți); Grupa 2-a M. Diaconii, 
C. Ismănescu, A. Pentek (17 par
ticipant!).

REGHIN : Ceușiarr 9*/2  P-. Hal- 
trich 7'A p (12 participanți).

BAIA MARE; Grupa l-a Gh. 
Dumhrăvîceanu 8*/ 2 p., A. Gama 
8 , C. Mihoc 7't-i p. (13 partic’- 
panți); Grupa 2-a A. Bindea 8 
p., A. Winter 6'/2 p, R. Ștefan 
6 p. (13 participanți).

SIGHET: V. Orghici 10 p., D. 
Onesciuc și G. O'.uciuc 5 p (13 
participanți).

S. Cristea, S Tudor, C. 
Motoc, Gh Cioranu L. Ma
ior, V. Săsăranu.

corespondenți
—o—

„Cupa Flamura Roșie” la schi
In organizarea asociației Fla

mura Roșie au început ieri la Po
iana Stalin probelie concursului de 
schi rezervat juniorilor. Pîrtia 
înghețată a constituit un examen 
dificil pentru tinerii concurenți. 
Iată primele rezultate: fond juni
oare 5 km. (14 concurente). 1. 
Eiena Prian (Met.); 2. M. Arvai 
(Met.); 3. Rodica Grapă (Avîn- 

tul); fond juniori 8 km. (24 conc.) 
1. N. Solovestru (FI. r.), 2. Petre 
Dinu (Avântul); 3. Nicolae Mură 
(FI. r.); slalom uriaș fete (9 con
curente): 1. Gertrude Lexen (Pro
gresul); 2. Renate Zeitner (Progr.);
3. Eva Beke (FI. r.); slalom uriaș 
băieți: (30 concurenți): 1. N. 
lozici (Fi ,r.); 2. G. Liphardt (FI. 
r.); 3. H Haris (Fi. r.).

Concursul continuă azi și mîine.

ntrenamente in aer liber de-a lungul întregului an.
i concursuri chiar și în timpul iernii. Respectarea 

dacă timpul este nefa-

jg nirenameni 
ciparea la 
graficului de pregătire, indiferent 

vorabil.
- Iată o serie de noțiuni care au încetat 

tru atleții sovietici, devenind un mijloc 
vederea realizării marilor performanțe.

Acum, în plină iarnă, cînid schiorii, patinatorii, 
dispută cu ardoare medaliile învingătorilor, atleții și 
întrerup activitatea.

In rîndurile de mai jos veți găsi o serie de relatări asupra 
pregătirilor și concursurilor de

Atleții Moscovei
...Siariiouul iin- 

brăiaase un vestmtot 
specific iernii. Tro
iene de zăpadă în
conjurau pista de 
alergări, pe care 
așternutul de nea 
amestecat cu zgură 
își pierduse de mult 
culoarea imaculată. 
Stalactite de ghea
ță atârnau d‘e aco
perișul tribunei. Cu 
atât mai mult con
trastau cu acest 
decor ștachetele 
înălțate la groapa 
die sărituri, gardu
rile și obstacolele 
întinse de-a lungul 
pistei.

O animație deo
sebită domnea pe 
teren. Tineri și ti
nere, îmbrăcați în 
treninguri groase, 
cu capișoane de 
lînă pe cap alergau, 
săreau, aruncau 
discul sau greuta
tea. Sfidând gerul 
care coborîse cu 
multe grade mercu
rul termometrelor, 
atleții Moscovei 
n-au încetat nici în 
timpul iernii pre
gătirile și antrena
mentele lor.

In rândul celor 
prezenți întâlnim fi
guri cunoscute: Vla- 
dimir Kuț, campion european și re
cordman zii lumii în curea de 5000 
m. plat, Vladimit Kazanțev, deți
nătorul medaliei olimpice de argint 
în proba de 3000 m. obstacole, 
tînărul V. Okorokov, caire în sezo
nul trecut s-a impus ca unul dintre 
cei mai bunii fondiști sovietici și 
care acum, în plină lamă, își pre
gătește viitoarele succese.

Pe un ger deosebit de puternic, 
care i-ar incomoda chiar și pe 
hocheiști, studentul Erik Cen a să
rit 7,50 m. în lungime, iar tînărul 
I. Koșkarov 1,95 m. în înălțime, 
învingîndu-1 pe fostul campion al 
țării, Iurii Iliasov. Elena Goi;cea- 
kova, concurînd în aceleași con-

La Erevan, ianuarie a poposit 
cu zile însorite, lipsite de vînt. A- 
ceasta le-a permis sportivilor spe
cializați în discipline- așa-zise de 
vară să ia parte*  la numeroase în
treceri, organizate în afara calen
darului competițiilor republicane.

Peste 100 de atleți din asocia
țiile sportive .,Spartak", „Iskra", 
„Medik", „Kolhoznik" și altele au 
luat parte la un concurs organizat 
pe stadionul republican.

O formă deosebită au arătat re
prezentanții asociației „Spartak". 
Tînărul L. Fadeaev s-a pregătit cu 
seriozitate în zilele de toamnă și 
de iarnă. Aceasta a avut o in
fluență favorabilă asupra rezulta
telor sale. In cursa de 100 m. plat 
el a obținut 10,8 sec., întrecînd cu 
0,2 sec. vechiul record republican. 
Interesant de remarcat că vechiul 
record republican fusese stabilit cu 
cinci ani în urmă. L. Fadeaev l-a 
întrecut acum, .în plină iarnă, cînd 
deși soarele strălucește pe cer, ge
rul se face totuși simțit, iar din
colo de tribune copiij patinează pe 
gheața netedă a canalului artifi
cial de irigație.

In general, concursul a fost ca
racterizat de faptul că multi dintre 
participanți și-au stabilit cu acest 
prilej recordurile personale. Astfel, 
juniorul E. Arakelian a parcurs 
distanța de 800 m. în 2:00,1. Cel 
mai bun rezultat al său în cursul 
verii fusese de 2:04,9. In ștafeta de 
800-*-400+200-|-100  m. victoria e- 
chipei „Spartak" s-a datorat în 
special cursei admirabile făcute de 
Arakelian, care în primul schimb 

să mai fie noutăți pen- 
eficace de pregătire in

hocheiștii își 
atletele nu-și

Jiarnă ale atleților sovietici.

nu sînt în vacanță

P. Zemin, V. Kazanțev și P. Zverev, trei 
cunoscuți alergători de fond din URSS, în cursul 
unui antrenament în aer liber, intr-un parc din 

Moscova

dițiuni, a aruncat sulița la peste 
40 m, iar greutatea la 13,01 m.

Un eveniment de seamă în acti
vitatea atleților Moscovei l-au con
stituit întrecerile pentru „Cupa de 
iarnă" a capitalei Uniunii Sovie
tice. La întreceri s-au prezentat 
peste 7o0 atleți. Nici unul din atleții 
de frunte ai țării care locuiesc la 
Moscova nu a lipsit de La con
curs.

Antrenamentele de-a lungul în
tregului an și participarea la con
cursuri în timpul iernii reprezintă 
chezășia marilor succese pe care le 
repurtează atleții sovietici în se
zonul de vară.

1©,S sec. pe 1OO m.

Iarna este timpul cel mai prielnic 
vîrși detaliile tehnice ale diferitelor

pentru a pune la punct și a desă- 
probe.

a alergat cele două ture de pistă 
în mai puțin de 2 minute.

In proba de aruncarea greutății, 
maestrul sportului, dinamovistul 
V. Ovsepian. campion mondial uni
versitar a reușit o performantă de 
15,85 m.

In cadrul unei demonstrații, tnae- 
stra sportului E. Arzumanova a 
arătat că discul poate fi aruncat 
peste 47 m. chiar și în timpul 
iernii.

întrecerile de iarnă ale atleților 
din Armenia au constituit un ex
celent mijloc de propagandă pentru

Rezultate bune la Kiev
Stadionul N. S. Hruscev dta 

Kiev este bine amenajat pentru 
antrenamentele de iarnă ale atle
ților. Pista de alergări, sectoarele 
de sărituri și alergări sînt tot
deauna în cea mai bună stare. 
Timpul friguros care domnește a- 
cum în capitala Ucrainei nu i-a 
putut împiedica pe atleții din Kiev 
să-și desfășoare pregătirile cu re
gularitate și să participe la con
cursuri în aer liber.

Timp de două zile, cei mai buni 
sportivi și-au disputat titlurile de 
campioni ai orașului în tradiționa
lul concurs de iarnă. Anul acesta 
competiția s-a desfășurat pentru a 
cincea oară. Cu tot timpul nefavo
rabil (zăpadă și lapoviță) atleții 
au obținut o serie de rezultate ex
celente pentru condițiunile de iarnă.

Astfel, în proba de aruncarea 
ciocanului, tînărul F. Tkacev a reu
șit un rezultat de 57,30 m. De 
remarcat că recordul său personal, 
realizat vara, este egal cti 58,10 m. 
Pe locul doi în această probă s-a 
clasat fostul campion al țării, atle
tul G. Dîbenko, cunoscut sportivi
lor noștri de la meciul prieteniei 
din 1950 și din campionatele in
ternaționale ale R.P.R. din 1951. 
El a realizat 55,81 m

In proba de săritură în înălțime, 
două concurente. L. Radcenko și 
V. Serdiukova, au trecut ștacheta 
ridicată la 1,50 m. Cel mai bun 
rezultat la aruncarea discului l-a 
avut A. Iakovțev (45,84 m.) urmat 
de tînărul G. Saharnik (43,60 m.).

In cadrul întrecerilor S-au re
marcat numeroși atleți tineri. Suc
cesul lor este rodul antrenamente
lor .sistematice, făcute de-a lungul 
întregului an, vara și iarna, în aer 
liber și în sală. Participarea la 
concurs a maeștrilor consacrați ală
turi de sportivii tineri a contribuit 
la realizarea performanțelor de va
loare și a dat începătorilor posibi
litatea să-și îmbogățească cunoș
tințele, să învețe din experiența 
sportivilor fruntași.

In momentul de față, atleții din 
Kiev se pregătesc în vederea cam
pionatelor de iarnă ale republicii, 
care sînt programate pentru înce
putul lunij februarie pe stadionul 
N. S. Hruscev din Kiev. La aceste 
întreceri vor lua parte cei mai buni 
atleți ai Ucrainei, în rîndul cărora 
se numără campionul european E. 
Bulancik, campionul și recordmanul 
țării la săritura cu prăjina, P. De
nisenko, recordmana mondială la 
800 m., Nina Otkalenko și alții.

antrenamente neîntrerupte de-a lun
gul întregului an. In același timp, 
concursurile desfășurate în luna 
ianuarie reprezintă un bun prilej 
de verificare a stadiului de pregă
tire, a nivelului tehnic atins în di
ferite probe.

Succesul competiției desfășurate 
la Erevan s-a datorat, în mare mă
sură, bunei amenajări și pregătiri 
a stadionului. La dispoziția atleți
lor a stat un echipament special, 
jar inventarul sportiv, discuri, greu
tăți, ciocane, erau aduse încălzite la 
locul de desfășurare a probei.



Întrecerile internaționale de schi de la Moscova Boxerii romini au debutat victorioși in Suedia
oiu^coua 28 (prin telefon). — 

La Poarevskovo au continuat ieri 
și astăzi întrecerile internaționale 
ale schiorilor fanidiști. Urcînd la 
plus două grade, temperatura a 
făcut ca astăzi zăpada să nu mai 
fie la fel de bună, intluențînd tot
odată performanțele.

După disputarea probei dte sări
turi, clasamentifl la combinata nor. 
dică este următorul: 1. Per lelten 
(Norvegia) 456 p.; 2. Svere Ste- 
versen (Norvegia) 440,8 p. ; 3. los. 
zef Kseptovski (R. P. Polonă) 
436.2 p.; 4. I. Niussen (R. Ceho
slovacă) 433,3 p.; 5. Vlastimil Me
lik (R. Cehoslovacă) 428,5 p. Re
prezentantul nostru Moise Crăciun 
s-a clasat pe locul 22 cu 366,6 p. 
Dintre concurenții la combinata 
nondică cel mai bun rezultat la 
sărituri t-a obținut campionul mon
dial Svere Steversen. Intr-una din 
cele trei încercări el a realizat o 
săritură de 65 m. Săriturile repre
zentantului nostru Moise Crăciun 
au măsurat 41 și 46 m. Steversen 
nu a putut obține primul loc în a- 
ceastă întrecere, deoarece cea de a 
doua săritură a sa, care a contat 
tn concurs, a fost căzută.

Astăzi s-au disputat probele de 
ștafetă. In ștafeta de 3x5 km. re
zervată fetelor s-au prezentat la 
start 6 echipe, din care 4 repre
zentau Uniunea Sovietică, una Sue 
dta și una R. Cehoslovacă. între
cerea a fost deosebit de frumoasă, 
tn primul schimb conducând «chioa
ra sovietică Arhipova din cea de a 
treia echipă prezentată de U.R.S.S. 
tn acest concurs, fiind urmată de 
concurenta suedeză. In schimbul al 
doilea a luat conducerea schioara 
sovietică Jaleste, din echipa câști
gătoare, iar în schimbul al treilea 
Maslenikova din aceeași echipă, 
mărește avantajul. Clasamentul este 
următorul: 1. U.R.S.S. I (Kolcina, 
Jaleste, Maslenikova) lh 05,41 ; 2.
U.R.S.S. III (Arhipova, Suzina, 
Kozereva) lh 06,35 ; 3. U.R.S.S. 
II lh 06,36 ; 4. Suedia lh 07,01 ; 5. 
U.R.S.S. IV lh 08,22; 6. R. Ceho
slovacă lh 08,54.

Foarte disputată a fost întrecerea 
rezervată echipelor de ștafetă mas
culine. La start s-au prezentat 14 
echipe primele clasate fiind se

Campionatul de hochei pe gheată al R. P. R.
ORAȘUL STALIN 28 (prin tele

fon de la trimisu’ nostru). Campio
natul categoriei A la hochei a con
tinuat joi și vineri. Interesul sporti
vilor din localitate pentru întreceri
le color mai bune echipe de hochei 
ale tăr:î crește cu fiecare zi, mai 
ales că în aceste iritime etape sînt 
programate și jocurile decisive pen
tru locul întîi în clasamentul turului 
C.C.A. — Știința Cluj (care s-a dis
putat vineri seară) și Avîntul Mier
curea Clue — C.C.A (care se des
fășoară duminică)

La capitolul observații generale a- 
supra comportării echipelor trebuie 
vorbit, în primul rînd, despre pro
gresul evident pe care unele forma
ții îl arată de la etapă Ia etapă- 
Este cazul echipelor Dinamo Tg. 
Mureș, Metalul Steagul roșu Orașul 
Stalin. Voința București,

care au manifestat o formă 
crescândă în ultimele partide. Mai 
este necesar să arătăm că meciu
rile de pînă acum au confirmat for
ma bună și progresul înregistrat, 
față de campionatele trecute, de u- 
nii jucători cum sînt - Czaka. Peter, 
Ganga (C.C.A.), Ferenczi (Ăvîntul 
Miercurea Ciuc) — care are însă o 
atitudine disciplinară necorespun
zătoare — tinerii Asztatos. Szatrnari, 
David, Holo (Dinamo Tg. Mureș) 
Takacs, Csaszar (Știința Chij). '

Trecînd la cîteva scurte constatări 
asupra unor părți pozitive sau defi
ciențe manifestate de echipe vom 
semnala jocul bun practicat în apă
rare de Metalul Steagul roșu Ora
șul Stalin și Voința București. Spre 
deosebire de acestea, Știința Cluj a 
manifestat serioase lipsuri în privin
ța sistemului defensiv!

In cîteva jocuri au fost înregis
trate unele atitudini nesportive. In 
jocul Avîntul Miercurea Ciuc — Me
talul Steagul roșu Orașul Stalin, 
duritățile și chiar gesturile nespor
tive au fost destul de numeroase. 
Față de aceste abateri, comisia cam
pionatelor a luat următoarele mă
suri : Fodor (Avîntul) și Șt. Iones- 
cu (Metalul Steagul roșu) au fost 
suspendați pe cîte o etapă iar Nas- 
ta (Metalul Steagul roșu) a primit 
avertisment. 

parate la sifîrșituk concursului de 
diferențe foarte mici de timp. O 
comportare excelentă a avut prima 
echipă a Uniunii Sovietice, formată 
din Kozlov, Kolcin, Terentiev și Ku
zin. Ei au avut adversari foarte pu
ternici în schiorii norvegienii și 
suedezi, care au realizat de altfel 
o performanță excelentă, clasîndiu- 
&e pe locul al 2-*Iea  și al 3-'ea. Pen
tru a ne da și mai bine seama de 
desfășurarea probei, iată mai întîi 
clasamentul final: 1. U.R.S.S. 1 
(Kozlov, Kolcin, Terentiev, Kuzin) 
2 h 28; 15,0; 2. Norvegia (Larsseo, 
lelten, Stoken, Brenden) 2h 28,46;
3. Suedia (Matson, Larsson I, Sa- 
muelsson, Larsson II) 2h 29; 38,0;
4. R. Cehoslovacă 2h 31; 26,0; 5.
U.R.S.S. II 2h 32,00 ; 6. R. P. 
Polonă 2h 33,50 ; 7. U.R.S.S. 111 
2h 35,08; 8. U.R.S.S. IV 2h 36; 
34,0; 9. R. P. Rommâ (M. Crăciun, 
Cimpoia, Olteanu, C. Enache) 2h 
44,55 ; 10. R. P. Bulgaria 2h 48,32. 
Iată și cele mai btme timpuri rea
lizate to fiecare schimb : 1. schim
bul I — Larssen (N) 37 : 46,0; 
Kozlov (U.R.S.S. I) 38 ; 01,0 : Mat
sen (S) 38: 18,0; _ .Moise Cră
ciun ai nouălea cu 42; 26,0. Schim
bul II — Kotdn (U.R.S.S. I) 36; 
46.0; Oleașev (U.R.S.S. II) 37; 
36,0; Melik (R. Ceh.) 38; 03,0; 
Cknpoia al zecelea cu 41 ; 39,0.
Schimbul III «= Terentiev 
(U.R.S.S. I) 36; 24,0; Stoken (N) 
37;ll,0; Kuznețov (U.R.S.S. II) 
37; 17,0; Olteanu al nouălea cu 
40,58,0. Schimbul IV—Brenden (N) 
34.27,0; Mateus (R. Ceh.) 35;35,0; 
Larsson II (S) 35;46,0; Kuzin
(U.R.S.S. I) 37:03,0. Enache ăl 
nouălea cu 39;42,0.

Echipa noastră s-a prezentat la 
start descompletată, fără Atdescu 
și Sumeidrea, care sînt gripați.

, Schiorii noștri cu toate că s-au 
ciasat la diferență de minute de ad
versarii lor aflați în fruntea clasa
mentului. dovedesc că au. progre
sat. Diferențele încep să se micșo
reze. Cu acest prilej, vă comunic 
și locurile ocupate de schiorii noș
tri în proba de 15 km.: C. Enia- 
che 31, Aldescu 34, Olteanu 35, 
Cîmpoia 40, D. Enache 44.

ȘTEFAN STĂICULESCU 
din colectivul de antrenori 
al lotului de schiori romini

înainte de a trece la scurta rela
tare a meciurilor, vom menționa îm
bunătățirea condițiilor de desfășu
rare a meciurilor (pregătirea mai a- 
tentă a glieții și lumina mult mai 
puternică) care ajută la creșterea 
valorii jocurilor. Iată acum rezul
tatele întîlniri’or de joi și vineri;

JOI:

ST11NTA CLUJ — DINAMO TG 
MUREȘ 9—0 (3—0 ; 4—0 ; 2—0)

Arbitri: Florian Marinescu, Mic- 
loș. Dinamo a jucat mai bine tn 
repriza a doua cînd, deși a primit 
cele mai mu'.te goluri, a atacat mai 
curajos decît în celelalte, ratînd si
tuații favorabile de marcare. Au în
scris: Hajdu (3), Covaci V (2), 
Gall, Takacs, Csaszar, Kraser.

AVÎNTUL MIERCUREA CIUC — 
METALUL STEAGUL ROȘU ORA
ȘUL STALIN 9—1 (3—0; 4—1;

2—0)

Arbitri: I. Lupu șl M. Haivaș. 
Metalul a acționat decis din pri
mele minute, scorul rămînînd alb 
o bună parte a primei reprize. A- 
vîntul revine puternic în ultimele 
minute, cînd marchează de trei ori. 
In ultima repriză jocul a degenerat 
din pricina brutalităților la care s-au 
dedat jucătorii ambelor echipe. Au 
marcat: Incze III (3), Incze II (2), 
Incze I. Fenke I, TotBk I. Szabo 
pentru Ăvîntul și Takacs II pentru 
Metalul

AVÎNTUL MIERCUREA CIUC — 
DINAMO TG. MUREȘ 14—2 (5—1 ;

2—1 ; 7—0)
Arbitri: Petrovici și Marinescu. 

Dinamo a jucat bine în prima și a 
doua repriză. In partea întîia, dina- 
moviștii au avut situații.de.gol, iar, 
în a doua jocul a fost chiar echi
librat. In repriza a treia însă A- 
vîntul și-a depășit net adversarul, 
realizînd o diferență categorică de 
scor. Punctele au fost marcate de : 
Incze III (2). Cazan (2), Szabo 
(3), Fenice I (2), Covaci (2), Dr. 
Incze, Incze I, Torok I pentru A- 
vîntul și de Pircan (2) pentru Di
namo.

STOCKHOLM 28 (prin telefon). 
Peste 3.000 de spectatori ocupa
seră pînă la ultimul loc sala 
Eriksdahlhalle, aștept’nd cu nerăb
dare evoluția pugiliștitor romîni. 
Apariția echipei noastre și a for
mației clubului Djurgardens a fost 
salutată cu vii aclamații de pu
blicul spectator. După schimbul 
de farroane, au rămas în ring bo
xerii de categorie muscă, Mircea 
Dobrescu și Roland Johanson. De 
la primul schimb de lov’turi, Do
brescu ia inițiat'va și își silește 
adversarul să bată în retragere, 
urmărindu-1 cu croșete și upercu
turi puternice. Un croșet îl do
boară pe suedez, care este numărat 
de arbitru. Abia se ridică dar o 
altă lovitură îl retrimite la po
dea Meciul va dura însă pînă la 
capăt Foarte rez’stent, Johanson, 
deși în cinci rînduri la podea, a 
terminat ,,în picioare". învingător 
la nuncte : Mircea Dobrescu.

Categoria cocoș. Toma Cons
tantin a cîștigat prin nepre- 
zentarea adversarului său. 2—0.

Categoria pani. Eustațru Măr
gărit a avut de înfruntat pe Akke 
Werenstroem, un boxer foarte a- 
gresâv și periculos în lupta corp 
la corp, care a fost declarat cîș- 
tigă-tor la puncte. 2—1.

Categoria semitișoară. Fiaț a 
trecut la un atac foarte susținut 
d'n primele secunde și după ce 
și-a purtat adversarul prin toate 

colțurile ringului, a încheiat lupta

Concursul

de scrimă 
de la Milano

La 30 și 31 ianuarie se va desfă
șura la Milano un mare concurs in
ternațional de scrimă la care vor 
participa scrimeri din Franța, Ita
lia, Belgia, Elveția. Suedia și R.P. 
Ungară.

Lotul sportivilor maghiar cuprin
de următorii scrimeri: Balthazar, 
Rerich, Sakovits și Berszenyi. Lo
tul Franței este cel mai numeros, 
cuprinzînd 14 concuren‘i.

C.C.A.-STIINTA CLUJ
14-1 (6-1, 4-0, 4-0)

Meciul a fost așteptat cu un- de
osebit interes de spectatorii din 
Orașul Stalin, care au venit în nu
măr mare să urmărească evoluția 
a două dintre cele mai bune echi
pe de hochei din țara noastră. Din 
păcate această întilnare a decepțio
nat. datorită faptului că echipa 
studenților clujeni a jucat slab și 
itl general s-a prezentat mult sub 
nivelul adversarilor lor.

Echipa Casei Centrale a Armatei 
a fost net superioară în acest joc 
șl a meritat pe deplin victoria, 
cliia la un scor atît de categoric. 
Bucureșteniii au dominat majorita- 

i tea timpului și pnacticînd un joc 
rapid, variat și agresiv au reușit 
ca permanent să aibă un om liber 
în fața porții echipei din Cluj. Vom 
remarca în mod special linsa de 
atac formată din Zografi, Flamaro- 
pol și Peter, care în. acest meci s-a 
arătat a fi în deosebită vervă de 
joc. In general, echipa C.C.A. s-a 
prezentat mai bine decît în meciu
rile precedente? fapt care confirmă 
buna sa pregătire.

Studenții clujeni au jucat slab, 
cu rare contraatacuri, bazate nu
mai pe Takacs, ceea ce a ușurat 
mult sarcina apărării bucureștene.

Meciul a fost arbitrat de Flores- 
cu și Vorniceanu. Punctele au fost 
înscrise de Zografi (6), Ganga 
(2), Peter (2), Dlugosch (2). Fla- 
maropol și Csaka pentru C.C.A. 
iar pentru Știinta Clui de Takacs.
METALUL STEAGUL ROȘU— 

VOINȚA BUCUREȘTI 5-6 (3-0;
1-2; 1-4)

Un joc extrem de echilibrat în 
care bucureștenii au obținut o me
ritată victorie, mai ales pentru fap
tul că au reușit să-și dozeze mai 
bine efortul. Mecalurgîștii din 
Orașul Stalin .au jucat bine numai 
în prima repriză. Au înscris : Mar- 
tonffi (2), Tiran, Ghimbășanu și 
Nasta pentru Metalul Steagul Roșu 
și Vaniek (4), Nimereală și Tăniase 
pentru Voința. Arbitrii: Sîngeor- 
zan și Korch.

Turul campionatului categoriei 
A la hochei se încheie mîine lș 
Orașul Stalin, cu jocul C.C.A.-A- 
vîntul Miercurea Ciuc.

R URZICEANU 

in primele două minute, plasînd 
urî croșet de dreapta care l-a 
„zdruncinat" Serios pe suedezul 
H. Johanson. învingător prin k.o.: 
Gheorghe Fiat, 3—?.

Categoria ușoară. C. Dumitres
cu, în vervă deosebită; a făcut o 
partidă foarte spectaculoasă, do
rn iuindu-l tot timpul pe adversa
rul său, Gunnar Gersdorff. In pri
ma repriză, Gersdorff a fost rre- 

■.voit să se odihnească opt secunde 
la nodea, după ce primise o puteț- 
nică lovitură la bărbie. C. Dumi
trescu a cîștigat detașat la puncte. 
4—1.

Categoria semimijlocie. N. Linca 
i-a impresionat în mod dleosebit pe 
spectatorii suedezi, datorită extra
ordinarelor sale croșete plasate 
la corp. El și-a „măciniat" adversa
rul — Ame Larsson — timp de 
două reprize. O ultimă lovitură la 
ficat a încheiat lupta în favoarea 
lui Linca, prin k.o. în repriza 
a II-a. 5—1.

Categoria mijlocie mică. Cu 
mult avînf a pornit lupta și Petre 
Popescu în mechil cu S. Bemardh. 
După o serie de directe la figură, 
Popescu a trimis un croșet de 
dreapta' la bărbie, iar Bemardlh a 
căzut la podea, după care antre
norul său a aruncat pe ring bure
tele. învingător prin abandon. Pe
tre Popescu. 6—1.

Categoria miilocie. Tîrrărul Gh. 
Negrea l-a * totîlniit pe renumitul 
Stig Sjolin, fost campion european

Gimnaștii soviet! s • 
la Copenhaga 

_________ ________ _  i

COPENHAGA (Agerpres). TASS 
transmite: Gimnaștii sovietici care 
se află în vizită în Danemarca au 
făcut zilele acestea o nouă demons
trație în sala gimnaziului Hallen 
din Cppenhaga. Aproximativ 5.000 
de spectatori au fost prezenți, ară- 
tînd un mare interes pentru evolu
ția gimnaștilor sovietici. In rîndu- 
rile asistenței au luat loc mai mul
te personalități oficiale, printre ca
re prințul Axei, prințesa Margretse 
și alți membri ai familiei regale. 
De asemenea, a fost prezent trimi
sul Uniunii Sovietice în Danemar
ca, I. G. Sisoev.

Spectatorii au aplaudat cu căl
dură demonstrațiile executate cu 
măiestrie de Azarian, Dirii, Mani
na, . Muratova, Șaghinian și alți 
gimnaști sovietici.

In timpul șederii la Copenhaga 
delegația gimnaștilor sovietici a vi
zitat monumentele patrioților <&- 
zuți în timpul ocupației germane și 
au asistat la spectacolul de balet 
care a avut loc la Teatrul Regal 
din Copenhaga.

Zilele acestea gimnaștii sovietici 
vor face o demonstrație la Odensee.

Echipele R. P. Ungare învingătoare in dubla intilnire 
de tenis de masă cu R. Cehoslovacă

BUDAPESTA — Joi seara s-a 
disputat întîlnirea dintre echipele 
masculine și feminine de tenis de 
masă ale R.P. Ungare și R. Ceho
slovace. La femei victoria pe echipe 
a revenit jucătoarelor maghiare cu 
3—0. Echipele au prezentat urmă
toarele formații: Gizi Farkas, Kere- 
kes, Eva Koczian (R.P.U ) și Kraj- 
kova, Hruskova și Kritakova (R. 
Cehoslovacă).

Au început campionatele europene
de patinaj artistic

BUDAPESTA 28 (Agerpres) — 
MTI transmite :

La 27 ianuarie au început la Bu
dapesta întrecerile diiti cadruil cam
pionatelor europene de patinaj ar
tistic pe anul 1955. La această 
competiție participă 83 ide cancu- 
renți reprezentînd 10 țări.

In prima zi a concursului, un 
strălucit succes a obținut perechea 
fraților Marianne și Laszlo Nagy 
(R.P. Ungară) care aiu cucerit titlul 
de campioni ai Europei pe anul 

in 1951. Spectatorii au asistat la 
cea mai îndârjită luptă a serii. In 
prima repriză, Sjolin reușește un 
croșet la bărbie care face ca Ne
grea să fie numărat pin'ă la opt. 
Cu un curaj și o hotărâre extraor
dinară, Negrea reia lupta _și-l si
lește pe adversarul său să ,,înca
seze’* lovituri în plină fața 1 In 
repriza a II-a, Gh. Negrea con
tinuă ofensiva, dominîndu-1 net pe 
Sjolin. Reprezentantul nostru în
cheie meciul în mod entuziasmant 
și juriul îl răsplătește cu o bine
meritată și. valoroasă victorie la 
puncte. 7—î.

Categoria semigrea. Ghețu Vej 
licu, deși își dominase net adver
sarul în prima repriză, a fost ne
voit să abandoneze în repriza a 
II-a, cînd a suferit o deplasare a 
umărului. L. Rinsberg a obținut 
astfel a doua victorie a suedezilor. 
7—2.

Categoria grea. Dumitru Ciobo- 
taru nu și-a dezmințit nici de asta 
dată faima victoriilor rapide. După 
ce a „manevrat" în jurul adversa
rului său, Ahmann Țhorner, timp 
de un minut, a plecat la atac și 
lovind cu ambele brațe la corp șl 
figură, a cîștigat prin k.o. 8—2.

Publicul suedez, foarte obiectiv, 
a răsplătit cu vii aplauze evolu
ția boxerilor noștri. Duminică ei 
vor evolua la Halmstadt, iar la 
4 februarie la Goteborg.

Reuniune internațională 
de box h Stockholm
Săptâmîna aceasta s-a desfășurat 

la Stockholm întilnirea internațio
nală de box dintre reprezentativele 
Suediei șî Germaniei ocridentaLe. 
întilnirea s-a terminat la ega’itate: 
10—10. Punctele suedezilor au fost 
câștigate de Bergstom (cat ușoară), 
Gunarson (semimiț’ocie), Larsson 
(mijlocie ușoară), Johanson (semi
grea) și Ahsman (grea).

—o—
Campionatul de patinaj artistic 

al R. Cehoslovace
Pe stadionul de iarnă din Ostra

va a luat sfîrșit de curînd campio
natul de patinaj artistic al R. Ceho
slovace. La această competiție au 
participat cei ,”ai buni patinatori și 
patinatoare din întreaga țară. în
trecerile au fost urmărite de un ma
re număr de spectatori care au a- 
p’.audat călduros evoluția patinato
rilor, în special la probele libere. 
Titlul de campion pe anul 1955 a 
fost cucerit de următorii sportivi: 
BĂRBAȚI; Divin; FEMEI; Ler- 
chova-Rehakova ; PERECHI : soții 
Balun ; JUNIORI : Fohler și Gro- 
zajova.

O

întrecerea masculină a fost foar-J 
te disputată și s-a terminat, după 
o luptă foarte echilibrată, cu victo
ria echipei R.P.U. cu 5—4. Echipa 
maghiară a fost alcătuită din Sido, 
Gyetvai, Szepessi iar cea a R. Ceho
slovace din Stipek, Siar și Vihna- 
novski. Din echipa R.P.U. a lipsit 
Koczian iar din reprezentativa ceho
slovacă Andreadis.

O

1955. Locurile următoare au fost 
ocupate de perechea Suchakova- 
Dolezal (R. Cehoslovacă) și Iu- 
lius-Ningel (Germania occidentală).

La proba masculină, după figu
rile impuse, conduce francezul 
Alain Giletti cu 726,3 puncte, ur
mat de Booker (Anglia) — 712,1 
puncte și Norbert Fetsinger (Aus
tria) — 703,3 puncte. Proba de 
dans și figuri impuse, a luat sfîr
șit cu victoria cuplului englez 
Westwood-Demmy.
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