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Sparlachiada de iarnă a satelor _ 
factor de întărire a activității sportive ia sate

NE RIDICĂM ÎMPOTRIVA ACELORA

SPARTACHIADA de iarnă a 
satelor este în plină desfă

șurare. Pe întreg cuprinsul țării, 
mii și mii de țărani muncitori, ti
neri și vîrstnici’, își încordează for
țele întrecîndu-se în această mare 
competiție sportivă sătească. Chiar 
și în cele mai îndepărtate comune, 
Spartachiada de iarnă a satelor 
a reușit să stîrnească un interes 
deosebit, numeroși țărani munci
tori fâcînd cu acest’ prilej primii 
pași în activitatea sportivă.

Organizarea întrecerilor Sparta- 
chiadei de iarnă a satelor nu se 
limitează însă și nu trebuie să se 
limiteze numai la aspectul compe- 
tițional. intr-adevăr, pe lîngă des
fășurarea întrecerilor de schi, șah 
și săniuțe, această competiție are 
și rolul de a contribui în cea mai 
largă măsură la dezvoltarea activi
tății sportive din satele patriei 
noastre. Comisiile de organizare 
care funcționează actualmente în 
regiuni, raioane și comune sînt 
deci nu numai organe care se în
grijesc de buna pregătire și des
fășurare a întrecerilor Spartachia- 
dei dar, în același timp, și un 
element-motor în viitoarea acti
vitate sportivă de la sate. De pe 
acum, din veștile care ne sosesc, 
se poate desprinde în mod clar un 
fapt important: Spartachiada de 
iarnă a satelor contribuie din plin 
la îndrumarea pe un făgaș cores
punzător a muncii sportive din 
satele și comunele noastre. De 
pildă, în numeroase sate din ra
ioanele Gheorghieni și Găești, pre
cum și în comuna Dîbja din raio
nul Petroșani, au fost înființate 
de cnrînd colective sportive Recol
ta. De asemenea, în comuna Mît- 
nicul Mare din raionul Caransebeș, 
unde nu exista mai înainte activi
tate sportivă organizată, comisia 
comunală de organizare a întrece
rilor Spartachiadei a reușit să în
ființeze un colectiv sportiv Recolta 
care, din primele zile ale activi
tății sale, a angrenat 60 de țărani 
muncitori în concursul de șah și 
75 de țărani muncitori în întrece
rile de ’ schi și săniuțe. Multe co
lective sportive de la orașe au ve
nit în sprijinul colectivelor spor
tive din mediul sătesc. Astfel me
rită a fi subliniată în mod deo
sebit inițiativa colectivului Cons
tructorul din Sibiu, care a donat 
colectivului sportiv Recolta Gura 
Rîului materiale și echipament 
pentru schi și tenis de masă. Tot 
astfel, unele comitete raionale 
C.F.S. au luat hotărîrea lăudabilă 
de a trimite la sate echipe spor
tive model, alcătuite din șahiști 
fruntași, care au dat numeroase 
simultane în tovărășia participan- 
ților la întrecerile Spartachiadei. 
în această direcție, s-au eviden- 
Îiat comitetele raionale C.F.S. 
Srăila, Reșița și Lugoj. Remarca

bilă este și acțiunea unor colective 
sportive sătești care, datorită emu
lației stîrnite de Spartachiada de 
iarnă a satelor, au trecut la înfiin
țarea unor noi secții pe ramură de 
sport. Așa s-a întîmplat, de pildă,

Cantonatele europene de patinaj artistic
BUDAPESTA 31 (Agerpres).— 

MTI transmite:
La BisSapesia .am continuat între

cerile din cadrul campionatelor 
europene de patinaj artistic. In 
cea de a doua zi a concursului, s-a 
desfășurat proba masculină, figuri 
liber alese, în care printre cei mai 
buni s-au remarcat tînărul pati
nator francez Alain Gi’etti, în vîrstă 
de 15 anii și englezul Booker. După 
terminarea probei, titlul de cam
pion al Europei a revenit patinato- 

la colectivul sportiv Recolta G.A.C. 
Mirăslău din raionul Aiud unde, 
pe lîngă secțiile existente, au mai 
fost înființate și secții de șah și 
schi. In comuna Uiva’r, din raionul 
Timișoara, 11 tinere, printre care 
tractorista Floarea Pociiorski, ges
tionara de cooperativă Gizela Wag
ner, educatoarea de la grădinița 
de copii Aurelia Călin și altele, 
care nu știau să joace șah, s-au 
înscris totuși la întrecerile Spar
tachiadei și, îndrăgind activitatea 
sportivă, muncesc acum cu înstP 
flețire în cadrul colectivului spor
tiv Recolta Uivar.

Sînt desigur și multe locuri unde 
Spartachiada de iarnă a satelor 
n-a izbutit să dea roadele așteptate 
din cauza dezinteresului manifes
tat de unele colective sportive, or
ganizații U.T.M., directori de că
mine culturale efc. Astfel, în co
muna Rășinari, raionul Sibiu, în 
comuna Odobești, raionul Focșani, 
în comuna Cristești, raionul Paș
cani, precum și în alte comune, 
munca de organizare a Sparta
chiadei a lăsat de dorit. Nu-i deci 
de mirare că în aceste locuri nu 
există nici activitate sportivă, iar 
condițiile de practicare a sportu
lui pe care le au la dispoziție 
țăranii muncitori din aceste locuri 
rămîn cu totul nefolosite.

Comisiile de organizare a între
cerilor Spartachiadei de iarnă a 
satelor au datoria de a contribui 
în mod activ la consolidarea or
ganizatorică a colectivelor spor
tive sătești. Consiliile acestor co
lective trebuie angrenate într-o ac
tivitate permanentă, lăsîndu-se la 
o parte obiceiul nesănătos al mun
cii „în asalt”. La această acțiune, 
comisiile de organizare a Sparta
chiadei trebuie să-și aducă partea 
lor importantă de contribuție, în 
sensul de a stimula organizarea 
unei activități sportive regulate în 
viitor. Colectivele sportive sătești 
trebuie îndrumate cu atenție spre 
înființarea de noi secții pe ramură 
de sport, spre folosirea cadrelor 
de instructori sportivi obștești care, 
în foarte multe locuri, nu sînt 
utilizate așa cum trebuie, spre a- 
tragerea unui cît mai mare număr 
de oameni ai muncii de la sate în 
activitatea sportivă, ca și spre 
crearea de baze materiale temei
nice, prin folosirea pe scară largă 
a resurselor locale. Foarte just a 
procedat comisia pentru organiza
rea Spartachiadei de iarnă din 
regiunea Constanța care, în aș
teptarea zăpezii, a hotărît intro
ducerea pe plan regional, în pro
gramul Spartachiadei, a concursu
rilor de trîntâ, gimnastică tip 
G.M.A., cros și aruncarea grena
dei. Tinerii sportivi din regiunea 
Constanța au primit cu bucurie 
această inițiativă care merită să 
fie extinsă și în celelalte regiuni.

Să depunem toate străduințele 
pentru a îndruma activitatea spor
tivă din satele patriei noastre spre 
noi succese, spre angrenarea unui 
număr cît mai mare de țărani 
muncitori în practicarea diferitelor 
discipline sportive I

| riuilui francez Alain Gtletti cu 
179,75 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat; 2. Booker (An
glia) 174,70 puncte; 3. Divin (R. 
Cehoslovacă) 173,14 puncte; 4. 
Felsinger (Germania occidentală) 
169,57 puncte; 5. Calmat (Franța) 
165,81 puncte; 6. Istvan Szones
(R.P. Ungară) 162,25 puncte.

Proba feminină s-a terminat cu 
victoria sportivei austriace Hanna 
EigeL z

CARE PREGĂTESC
Chemarea Comitetului Permanent

Cetățeni ai Republicii Populare Romîne!
Răspunzînd voinței de pace a tuturor popoarelor 

și pentru a feri omenirea de grozăviile unui război 
atomic, Consiliul Mondial al Păcii a adresat po
poarelor lumii următorul Apel :

„IN PREZENT, ANUMITE GUVERNE SE 
PREGĂTESC SĂ DEZLĂNȚUIE UN RĂZBOI A- 
TOMIC. ELE VOR SA CONVINGĂ POPOARELE 
DE INEVITABILITATEA ACESTUIA.

FOLOSIREA ARMEI ATOMICE AR DUCE LA 
UN RĂZBOI DE EXTERMINARE.

DECLARAM CĂ GUVERNUL CARE VA DEZ- 
LÂNȚUI RĂZBOIUL ATOMIC VA PIERDE ÎN
CREDEREA POPORULUI SAU ȘI VA FI CON
DAMNAT DE TOATE POPOARELE.

NE RIDICĂM ÎMPOTRIVA ACELORA CARE 
PREGĂTESC RĂZBOIUL ATOMIC.

CEREM DISTRUGEREA IN TOATE TARILE A 
STOCURILOR DE ARME ATOMICE Șl’ ÎNCETA
REA IMEDIATA A PRODUCȚIEI ACESTORA**.

Comitetul Permanent pentru Apărarea Păcii din 
R.P.R. vă cheamă să semnați acest Apel!

Lupta popoarelor poate împiedica dezlănțuirea 
războiului atomic.

Cele 500 milioane semnături strînse pe Apelul da 
la Stockholm au împiedicat folosirea bombelor ato
mice în Coreea și Indochina. Prin sirîngerea de 
noi sute de milioane de semnături pe Apelul Con-

RĂZBOIUL ATOMICI
pentru Apărarea Păcii dffl R. P. R.

siliului Mondial a! Păcii, vom făuri o puternici, 
stavilă în calea organizatorilor războiului atomic. 

Cetățeni ai Republicii Populare Romîne, bărbați 
și femei, tineri și tinere, toți acei cărora vă este 
scumpă pacea și iubiți patria, pe care vreți s-o 
vedeți mai frumoasă și mai prosperă 1

• Pentru a zădărnici planurile criminale ale cercu
rilor agresive care pregătesc războiul atomic, 

pentru a face ca energia atomică — această 
uriașă descoperire a minții omenești — să slu
jească nu distrugerii vieții, ci înfloririi ei și pro* 
greșului omenirii.

participați cu fermitate alături de sutele de mi
lioane de oameni din toate continentele g’obuluî 
pămîntesc la lupta împotriva pregătirii războiului 
atomic, semnînd Apelul Consiliului Mondial al 
Păcii.

Milioanele de semnături, pe care le vom pune ps 
Apelul împotriva pregătirii războiului atomic, vor 
demonstra voința neclintită a întregului nostru po
por de a apăra pacea între popoare și civilizația 
umană I

Să apărăm activ cauza păcii, întărind semnătu
rile pe Apelul Consiliului Mondial al Păcii prin 
sporirea eforturilor în munca pentru înflorirea 
scumpei noastre patrii 1

Pacea poate fi salvată I Pacea trebuie să fia 
salvată!

DIN R.P.R.

Semmnd Apelul de la Vîena 
îmi voi îndepiiiăi o datorie de cinste

Sînt unul dintre studenții Institutului de Cultură Fizică din 
București care se pregătesc să devină profesări Pe terenul de sport, 
unde apăr culorile asociației Locomotiva, nu-mi satisfac numai una 
din plăcerile tinereții, ci culeg roadele unei experiențe care-mi va 
folosi în viitoarea mea profesie de îndrumător al elevilor pe dru
mul minunat al activității de cultură fizică și sport Mă gîndesc 
ce s-air alege din planurile mele, asupra cărora am reflectat de 
atîtea ori, în cazul în care provocatorii la războaie ar reuși să-și 
pună în aplicare nebuneștile lor intenții. Mă plec cu grijă deasupra 
ipătuțului în care doarme micuțul meu fiu și mă înfior la gindul că 
viața lui ar putea fi primejduită de declanșarea unui măcel mon
dial. /Mă bucur de succesele muncitorilor atelierelor Grivița Roșie, 
pe care-i reprezint pe teren, știu cît li-e de dragă munca pe care 
o închină poporului nostru aflat în drum spre socialism și sînt con
știent că această înălțătoare muncă ar fi împiedicată in cazul unui 
conflict armat .

Pentru împiedicarea dezlănțuirii unui nou război luptă astăzi 
mase uriașe de oameni cinstiți de pretutindeni. Frontul partizanilor 
păcii se consolidtează pe zi ce trece, iar în politica consecventă de 
pace a Uniunii Sovietice și a țărilor de democrație populară omeni
rea întreagă vede chezășia respectării celei mai vii dorințe a mili
oanelor de oameni de pretutindeni, pacea.

Personal, mă consider înrolat în frontul luptătorilor pentru 
pace și mă alătur tuturor acțiunilor întreprinse in vederea apărării 
ei. De aceea, recentul Apei către popoarele lumii at Biroului Consi
liului Mondial al Păcii mi-a arătat din nou nu numai forța impre
sionantă a apărătorilor păcii, ci și calea pe care trebuie s-o urmeze 
aceștia pentru impunerea unei păci durabile.

Voi semna «printre cei dinții Apelul și voi căuta să-i lămuresc 
pe toți colegii șhei de învățătură și sport asupra importanței deo
sebite a Apelului, popularizîndu-1 cit îmi va fi posibil, așa fel ca 
să contribui și eu la sirîngerea unui număr cît mai mare de sem
nături, care să fie sprijin apărării păcii.

GH. DUNGU
din echipa de fotbal „Locomotiva"

BOXERII DOMINI CONTINUA SERIA SUCCESELOR IN SUEDIA
HALMSTADT, 31 (prin telefon). 

Boxerii romîm care se află în tur
neu în Suedia, au susținut cea 
de a doua întîlnire. Reuniunea s-a 
desfășurat în sala sporturilor din 
Halmstodt, în prezența a peste 
2.500 de spectatori, care au ova
ționat pe reprezentanții noștri.

Primul meci s-a disputat în li
mitele categoriei muscă, între ma
estrul sportului Mircea Dobrescu 
și boxerul suedez Werner Wassen. 
Intîlnirea a decurs în nota de e- 
videntă superioritate a ltti Mir
cea Dobrescu, însă juriul i-a acor
dat în mod cu totul nejust deci
zia la puncte lui Werner Wassen. 
Publicul a protestat îndelung la 
anunțarea acestui rezultat, care îl 
nedreptățește profund pe Mircea 
Dobrescu, iar ziarele din locali
tate critică vehement această de
cizie.

La categoria pană, Eustațiu 
Mărgărit a întrecut detașat la 
puncte pe Lenart Binberg.

Foarte disputat a fost meciul 
din cadrul categoriei semi-ușoară, 
Gh. Fial a trebuit să facă apel 
la toate resursele pentru a-1 în
trece pe puternicul pugilist Ro
land Weissbrot, campionul Suediei.

Cea mai spectaculoasă întîlnire 
a serii a fost aceea care a opus 
pe Titi Dumitrescu lui Erbert Hog- 
berg. Reprezentantul nostru a por
nit decis la atac și loviturile sale 
rapide și precise l-au nimerit de 
nenumărate ori tn plin pe boxerul 
suedez. Victoria la puncte i-a re
venit lui Titi Dumitrescu.

In limitele categoriei semi-mijlo- 
cie, Nicolae Linca a dispus la 
puncte de Kurt Johansson. Suede
zul a fost trimis de două ori la 
podea.

COMITETUL PERMANENT PENTRU APĂRAREA PACH I

Atletul sovietic Evghenii Bulancit 
a fost distins cu premiul 

„John Thornton"
LONDRA (Agerpres). TASS 

transmite i
La 28 ianuarie, lordul Burghley, 

președintele Federației engleze d* 
atletism a înmînat însărcinatului 
cu afaceri al U.R.S.S. în Marea 
Britanie, N. D. Belohvostikov, pre- 
m;ul transmisibil „John Thornton”, 
cucerit de atletul sovietic Evghenii 
Bulancik în luna octombrie 1954, 
cu prilejul întilnirii de atletism 
între echipele o-așelo-r Moscova și 
Londra. Lordul Burghley a arătat 
că acest premiu instituit in amin
tirea cunoscutului atlet englez 
John Thornton, căzut în t’mpul ce
lui de al doilea război mondial, 
a fost atribuit lui Evghenii Bu
lancik în semn de recunoaștere a 
excelentelor performanțe realizate 
de atleții sovietici. Lordul Burghley 
a subliniat însemnătatea înitîlniri* 
lor sport've internaționale pentru 
întărirea legăturilor de prietenie și 
a cunoașterii reciproce între po* 
poare.

In cuvîntul de răspuns, N. IX 
Belohvostikov s-a ocupat la rîndul 
lui de însemnătatea întăririi și 
dezvoltării legăturilor sportive to« 
lenraționale

Tînărul nostru reprezentant Gh. 
Negrea a izbutit — în cadrul ca
tegoriei mijlocie — u nouă per
formanță excelentă. El l-a învins 
intr-un stil entuziasmant oe redu
tabilul boxer suedez Beriil Lars
son, de mai multe ori internațio4 
rral. Larsson a fost trimis în re- 
priza~treia la podea, în urma unui 
puternic croșeu la figură. i

In limitele categoriei semi-grea, 
Ghețu Velicu, resimțindu-se încă 
de pe urma accidentului suferit la 
Stockholm, a cedat la puncte lui 
Vig Johansson, un boxer dur și 
favorizat de alonje.

Reprezentanții noștri; Toma Con
stantin, Petre Popescu și Dumitru 
Ciobotaru nu au avut adversari.

Marți, 1 februarie, "boxerii ro- 
mîni vor părăsi orașul Halmstadt, 
îndreptîndu-se spre Goteborg, unde 
vor susține, la 4 februarie, ullim^ 
întîlnire cu pugiiiștii suedezi.



Să desfășurăm o largă propagandă și agitația 
în jurul alegerilor organelor sportive sindicale

Pentru întărirea muncii de organizare a Spartachiadei de iarnă a satelor
Au trecut mai mult de două luni 

ide cînd a început în toate re
giunile țării munca de pregătire și 
<ie organizare a Spartachiadei de 
lamă a satelor. In această perioadă, 
Sn multe sate și comune au fost 
obținute succese însemnate. Dar 
succesele au fost și mai evidente 
acolo unde munca a fost bine pla
nificată și activul obștesc a fost 
folosit din plin.

CU AJUTORUL ACTIVULUI 
OBȘTESC

Dacă, în regiunea Suceava, Spar- 
■fachiada de iarnă a satelor se bu
cură de un deosebit succes, cu- 
prinzînd ta întreceri un marc nu
măr de țărani muncitori, dacă aci 
au fost terminate de mult consti
tuirile tuturor comisiilor die orga
nizare ale Spartachiadei, acest 
lucru se datorește în primul rînd, 
folosirii unui larg activ obștesc. 
Cunosctaid roanfele muncii colective, 
comisia regională a hotărît înfiin
țarea comisiilor de organizare nu 
numai în comune și sate, ci și pe 
Kngă fiecare G.A.S. și S.M.T. 
După ce s-a efectuat instruirea co
misiilor, în fiecare raion a fost 
trimis cîte un tovarăș din comisia 
regională, cu sarcina precisă de a 
îndruma și controla felul ta care 
sînt organizate întrecerile ta co
lective.

Dacă, ta unele locuri, directorii 
căminelor culturale și sfaturile 
populare comunale nu sprijină 
munca Spartachiadei, ta schimb, 
în regiunea Suceava nu se pot în- 
tîlrii asemenea cazuri.

Tot datorită muncii activului ob
ștesc și inițiativelor pornite din 
masa sportivilor de la sate, au fost 
construite pe scară locală mii de 
schiuri, săniuțe și șahuri. Tinerii 
țărani muncitori din regiunea Su
ceava au acum la dispoziție 913 
perechi schiuri. 746 săniuțe, 416 
șahuri confecțiomate de ei.

MUNCA DE PROPAGANDA
ȘI AGITAȚIE

Aproape că nu există sat, cât de 
îndepărtat. în care oamenii să nu 
fi aflat despre Spartachiada de 
iarnă a satelor. Numai că, în 
unele locuri, vestea a ajuns ca un 
„zvori", pe cînd, în altele, datorită 
intensei munci de popularizare, 
această competiție este cunoscută 
de la mic la mare Exemple pot 
fi date cu sutele. Dar, cele mai 
semnificative sînt tet cele din re
giunea Suceava, unde comisiile 
comunale nu s-au mulțumit nu

mai să răspîndească afișele pri
mite de la centrele de raion, ci 
pentru a populariza mai bine în
trecerile Spartachiadei, au luat o 
serie de inițiative menite să întă
rească această muncă. De pildă, 
au fost făcute diferite lozinci mo. 
bilizatoare, au fost construite pa
nouri de seînduri, iar în unele 
comune electrificate, ca de pildă 
la Boroaia (raionul Fălticeni), Pa- 
naci și Argestru (raionul Vatra 
Dornei) și Putna (raionul Ră
dăuți) au fost confecționate chiar 
lozinci luminoase. In toată re
giunea au fost confecționate 26 de 
panouri mari, care au fost așezate 
in locurile cele mai vizibile din co
mune, au fost folosite permanent 
gazetele de perete ca și stațiile de 
radio amplificare. Presa regio
nală a sprijinit de asemenea mun
ca de popularizare.

Exemplele de mal sus trebuie ur
mate și de alte comisii de organi
zare aile Spartachiadei, deoarece 
ele' aduc un sprijin și mai eficace 
acestei acțiuni. Folosirea gazete
lor de perete, a stațiilor ide radio
amplificare, ținerea de conferințe 
pe această temă, trebuie să fie 
preocupări de seamă aie comisiilor 
comunale. Sarcini deosebite au 
ziarele regionale care pot și tre
buie să aducă o parte de contri
buție.

SPRE ÎNTĂRIREA ORGANIZA
TORICA A COLECTIVELOR

Scopul organizării Spartachiadei 
de iarnă a satelor este nu numai 
acela al atragerii unui mare nu
măr de concurenți în întreceri. 
Prin organizarea Spartachiadei 
trebuie urmărită și întărirea orga
nizatorică a colectivelor sportive 
sătești. Cum poate fi obținut acest 
’ucru ? In primul rtari pmta lărgirea 
bazei materiale, lucru care s-a 
obținut ta multe locuri. Ne stat 
cunoscute exemple de colective 
sportive sătești caire și-ara procurat 
materiale și ectapament sportiv, fie 
prin secțiunile culturale ale sfatu
rilor populare, fie prta colectivele 
sportive sindicale care le patronea
ză, fie — și acestea stat cele mai 
multe — prin resurse locate. Avuta 
întărită baza materială, colectivele 
sportive se pot dezvolta și din punct 
de vedere cantitativ.

întrecerile Spartachiadei -vor 
atrage cu siguranță nci membri ta 
colectivele sportive care vor de
veni apoi sportivi cu activitate 
continuă. Tot cu acest prilej, poa
te fi intensificată și munca de în
casare a cotizațiilor.

Dar, prin Spartachiada, se reali
zează sarcina deosebit de impor
tantă a cuprinderii cît mai 
multor colective sportive sătești în 
asociația Recolta. Zeci și zeci de 
colective sportive sătești din re
giunile Suceava, Constanța, Cluj, 
Hunedoara, București etc. au fă
cut cereri de adeziune la asociația 
Recolta. Numai din regiunea Pi
tești au aderat pini în prezent 59 
de colective sportive sătești.

Odată cu Spartachiada iau fiin
ță noi colective sportive. In re
giunea Constanța, la G.A.S. Poar
ta Albă, G.A.S. Jegălia, G.A.C. 
Dunărea și în comuna Tăndărei, cu 
prilejul constituirii comisiilor co
munale de organizare a Sparta
chiadei, au luat ființă și colective 
sportive.

DAR MAI SINT ȘI LIPSURI

In munca de organizare și des
fășurare a Spartachiadei de iarnă 
a satelor sînt încă multe lipsuri, 
majoritatea provenind dintr-o gre
șită înțelegere a sarcinilor pe care 
le au cei ce răspund direct de or
ganizarea acestei competiții. Nu 
este întîmplător faptul, că în re
giunea Hunedoara în multe că
mine culturale nu se poate juca 
șah, din lipsă de căldură. In raio
nul Orăștie, organizațiile U.T.M. 
nu sînt la înălțimea sarcinilor pe 
care le au. Ele se dezinteresează 
complet de munca Spartachiadei.

Insuficient este și sprijinul dat 
de către secțiunile culturale, ide 
învățămînt și sănătate ale sfatu
rilor populare, începînd cu cele 
regionale și termtatad cu cele din 
comună. Rare, chiar foarte rare, 
sint cazurile în care acestea se o- 
cupă — pe linia sarcinilor pe care 
le au — die Spar tach jad ă.

Nici unele comitete C.FS. nu-și 
fac pe deplin datoria, ajutînd for
mal, <îe la birou, această impor
tantă acțiune. Comitetele C.F.S. 
orășenești Tîrgoviște și Ploești 
(regiunea Ploești), comitetul re
gional C.F.S. și cele raionale din 
regiunea Hunedoara nu au trimis 
echipe modei la sate.

Pentru ca Spertachiada de iarnă 
a satelor să se desfășoare în cete 
mai bune condițiuni este nevoie 
ca, acum, cit mal este timp, să fie 
lichidate atitudinile de dezinteres, 
de formalism și birocratism ma
nifestate de multe comisii regiona
le. Tovarășii care formează aceste 
comisii nu trebuie să uite nici o 
ci. pi că prâ eiemphd personal vor 
ajunge la rezultatele dorite.

Alegerile organelor sportive 
sindicale, expresie vie a aplică
rii principiilor democrației mun
citorești în cadrul organizații
lor sportive, au menirea de a 
contribui la întărirea organiza
torică a colectivelor sportive, 
la îmbunătățirea muncii spor
tive din întreprinderi și instituții 
și la aducerea în fruntea orga
nizațiilor sportive a celor mai 
pricepuți tovarăși capabili să în
drume activitatea sportivă spre 
noi succese.

Instrucțiunile Consiliului Cen
tral al Sindicatelor prevăd des
fășurarea alegerilor organelor 
sportive sindicale în două 
etape : în prima etapă în
tre 5 februarie și 5 martie, vor 
fi alese comitetele sau respon. 
sabilii cercurilor sportive iar 
între 5 martie și 5 aprilie 1955 
vor fi organizate adunările ge
nerale pentru alegerea consilii
lor colectivelor sportive.

In această perioadă principalele 
preocupări ale consiliilor colecti. 
velor sportive trebuie să fie în
tocmirea dărilor de seamă și mun
ca de propagandă și agitație în 
jurul alegerilor pe cercuri și co
lective sportive. In privința întoc
mirii dărilor de seamă s-a mai 
discutat în coloanele ziarudui nos
tru. Rătntae deci să vedem care- 
sînt mijloacele și obiectivele mun
cii de propagandă și agitație în 
această periodaă.

Acțiunea de propagandă și agita
ție în jurul alegerilor orgarelor 
sportive sindicate are un dublu 
scop. Pe de o parte, ea trebuie să 
asigure un cadru sărbătoresc în
tregii acțiuni de pregătire a ale
gerilor, precum și adunările gene
rale pe cercuri .secții și colective. 
Pe de altă parte, ea are importan
tul rol de a aduce la cunoștința 
maselor principalele probleme ale 
activității sportive, de a pregăti 
terenul pentru ridicarea adunărilor 
generale de alegeri fa un înalt ni
vel, de a provoca discuții în jurul 
realizărilor și lipsurilor din munca 
sportivă și, în general, de a trezi 
interesul maselor largi de sala
riați asupra alegerilor organelor 
sportive sindicate.

Dacă acestea sînt scopuri’e prin
cipale ale muncii de propagandă 
și agitație în perioada pregăti
toare a alegerilor, să vedem. în 
cîteva cuvinte, care ar fi princi
palele mijloace pentru îndeplinirea 
acestor scopuri.

Experiența trecutelor alegeri ale 
organelor sportive sindicale ne a- 
rată importanța folosirii celor mai 
vii mijloace de propagandă și a- 
gitație ta deplina reușită a aces
tei acțiuni. In colectivele sportive 
ca Metalul Reșița. Locomotiva 
Grivița Roșie, Constructorul Pe
troșani, Flamura roșie U.T.A. Arad 
etc., feluj în care s-a dus munca 
de popularizare a alegerilor con
stituie prețioase învățăminte.

Desigur, agitația vizuală, așa 
cum este ea făcută în cele mai 
multe colective sportive, — folo
sirea largă a lozincilor mobiliza-, 
toare, a afișelor ca și pavoazarea 
cluburilor, colțurilor roșii și a să-» 
Iilor sportive — este deosebit de 
importantă, mai ales în sensul atin
gerii primului scop a] acțiunii: asta 
gurarea unui cadru sărbătoresc de 
desfășurare a alegerilor. Este însă 
o mare greșeală să se rezume în- 
treaga acțiune de propagandă șl 
agitație la folosirea acestor mijloace 
agitatorice cum s-a întîmplat îrF 
multe colective sportive, cu ocazia 
trecutelor alegeri. Modul de desfă
șurare a alegerilor, regulamentul 
de organizare și funcționare a co
lectivului sportiv, realizările și lip-* 
șurile consiliului colectivului și ale 
comitetelor de cercuri și secții, sînt 
prob eme ce trebue cunoscute și fră- 
mîntate de întreaga masă de sala. 
riați. Și tot astfel, conținutul dării 
de seamă, ca și felul în care au 
muncit membrii aleși ai conducerii 
colectivelor sportive. In general, 
trebuie dusă o intensă acțiune de 
lămurire a maselor de salariați a- 
supra problemelor vieții sportive din 
întreprindere și asupra importanței 
alegerii celor mai bune, mai cin
stite și mai pricepute cadre în con
ducerea treburilor sportive. Toate 
aceste probleme de propagandă cer 
mijloace adecvate. Este vorba. în 
primul rînd, de gazetele de perete, 
de stațiile de radioamplificare și 
de gazetele de uzină, care vor ilus
tra în această perioadă cele mai e- 
dilicatoare aspecte ale muncii spor
tive, vor populariza activiștii spor
tivi care au îndreptățit încrederea 
celor ce i-au ales, criticînd pe cei 
care n-au răspuns prin fapte acestei 
încrederi.

In genera’, accentul trebuie pus pe 
forma vie. atrăgătoare și concretă, 
a miiioacelor agitatorice și propa
gandistice folosite. Iar în această 
acțiune, comitetele de întreprindere 
pot da cel mai prețios sprijin, inclu- 
zînd în sarcinile echipelor culturale 
obiectivele principale ale muncii de 
propagandă și agitație în vdderea 
alegerilor. Cel mai prețios sprijin îl 
pot da brigăzi’e cultural-artistice, 
care, în cadrul scenetelor, scheciu- 
rilor și monologărilor satirice' pe 
caje le prezintă, pot critica diferi
tele aspecte negative din munca 
sportivă. Alături de toate aceste 
metode, vitrinele cu trofeele corec
tivului sportiv, graficele înfățișând 
creșterea mișcării sportive din uni
tatea de muncă respectivă și stan
durile de cărți sportive stat prețioa
se mijloace de trezire a interesului 
maselor față de problemele sportive.

înțelegând importanța muncii de 
propagandă și agitație în reușita 
deplină a alegerilor organelor spor
tive sindicate, trebuie să întrebuin
țăm cit folos perioada de pregătire 
a alegerilor, să folosim toate mij
loacele pentru a populariza în 
masele largi de salariați proble
mele activității sportive.

-

In anul 1949. prin grija Uniu
nii Sindicatelor C.F.R.. a luat fiin
ță în complexul sportiv Giulești, 
un cabinet de medicină sportivă, 
dotat cu aparate, materiale, mo
bilier și medicamente adecvate.

De la înființare Și pînă în pre
sent, medicii sportivi care au de
servit acest cabinet, îndrumați de 
■asociația Locomotiva, au avut rea
lizări frumoase în stabilirea dife
ritelor diagnostice atît pentru 
sportivii din București cît și pen
tru sportivii din țară, membri ai 
Asociației.

In ultimul an activitatea cabine
tului a fost rodnică datorită unor 
metode bune de muncă, aplicate 
cu grijă pentru controlul sănătății 
sportivilor participant la diferite 
competiții de mase (cros, Sparta
chiada sindicală etc.) sau .a spor
tivilor angrenați în diferite com
petiții raionale, orășenești, regio
nale, campionate de categoria A.

Acest lucru a fost posibil și da
torită unei munci planificate, în 
raport cu cerințele multilaterale 
afe activității sportive din țara 
șoastră.

Iată, de pataă răsfoind regis
trele din anul trecut ale cabinetu
lui de medicină sportivă Giulești, 
■vom afla cîteva date care pot con
stitui un exemplu și, totodată, un
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Din activitatea unui cab’net med’co-sportiv
îndemn pentru toți ceilalți medici 
sportivi.

Preocuparea pentru o cît mai 
largă răspindire in masă a unor 
probleme deosebit de importante 
pentru dezvoltarea sportivilor a re
ieșit și dta faptul că au fost organi
zate un număr însemnat de confe
rințe, la acestea participînd ma
joritatea sportivilor asociației.

O grijă deosebită a fost arătată 
sportivilor bolnavi, care au fost 
vizitați de medicii sportivi, fie a- 
casă, fie ta spitalele unde se a- 
ftau internați.

De asemenea, s-a muncit pe li
nia controlului sanitar la toate ce
lelalte baze sportive, care aparțin 
de asociația Locomotiva, făcîndu- 
se propuneri penttru îmbunătățirea 
condițiilor sanitare, propuneri care 
au fost rezolvate de către asocia
ție.

In același timp ori de cîte ori a 
fost nevoie a fost asigurat și un 
control, îmbinat cu muncă de asis
tență medicală, în diferite tabere 
de pregătire.

La baza activității medicilor ca
re deservesc cabinetul a stat și 

grija unei minuțioase examinări 
medicale înaintea manifestațiilor 
de mase, neadmțpndu-se drumul 
spre stadion fără a se trece mai 
tatii în cabinetu; medical. Și în- 
tr-adevăr, pe baza observațiilor și 
examinărilor medicale făcute, o se
rie de tovarăși au fost găsiți in
apt i pentru efort fizic. Acestora li 
s-a explicat că în primul rtad ei 
vor trebui să-și îngrijească sănă
tatea. In aceiași timp, conducerea 
consl iilor colectivelor sportive a 
fost șezi sat ă pentru ca tovarășii în 
cauză să fie absolviți de eforturi 
fizice și să nu fie solicitați să par
ticipe la diferite competiții sportive.

Pe baza rezultatelor medicale ob
ținute în funcție de caracteristicile 
sportivilor consultați, medicii i-au 
îndrumat pe aceștia ta practicarea 
diferitelor sporturi, pentru care a- 
veau însușiri evidente.

Rezultatele obținute de medicii 
care lucrează la cabinetul de me
dicină sportivă Giutești se dato- 
resc și colaborării cu antrenorii, în 
procesul de antrenament. La cabi
net se precizează diagnostice die 
supraantreoannent, se depistează fe

nomenele de oboseală, se indivi
dualizează antrenamentul, se stabi
lesc principiile efortului de inten
sitate maximă, se pun avizele me
dicale pentru aptitudinile sportivi
lor începători, se diagnostichează 
difertiele afecțiuni sau traumatis
me, se aplică tratamente.

Desigur că ar putea fi încă mul
te de spus despre activitatea aces
tui cabinet de medicină sportivă.

Sînt, de pildă și unele lipsuri și 
ele trebuie înlăturate. Dacă, în 
mare măsură, s-a reușit să se asi
gure o asistență medicală organi
zată la cabinet, nu în aceeași pro
porție s-a reușit a se asigura un 
control mai exigent al sportivilor 
trimiși de colectivele sportive să 
facă vizita medicală pentru dife
rite competiții sportive și aceasta, 
din cauză că în cabinet nu există 
încă aparatura completă. De pil
dă, lipsa unui aparat Roentgen, a 
aparatelor de raze ultrascurte și 
ultraviolete, care ar ușura munca 
de depistare a diferitelor bo>li, pe 
de o parte, și pe aceea de trata
ment, pe de altă parte.

Deși bună, metoda prezentării în 
fața sportivilor a diferitelor con
ferințe a suferit dan oaiuză că terne
le au fost tratate prea general, 
fără a se arăta concret cum s-au 
petrecut și au evoluat diferitele 
cazuri din cadruf colectivelor de

servite de cabinetul de medicină 
sportivă și cum ar fi putut evita 
sportivii fiecare îmbolnăvire sau 
accident în parte. Deși obiectul a- 
cestor conferințe era destul de in
teresant și ar fi putut fi folositor 
oricărui sportiv, din cauza modu
lui prea general în care au fost 
expuse conferințele, ele nu au fost 
urmărite cu atenția cuvenită de 
sportivi.

O serie de lipsuri decurg și din 
slaba înțelegere de care dau do
vadă unele consilii ale colectivelor 
sportive, rn care colaborarea între 
antrenori, instructori sportivi și 
medici nu este pe deplin sudată. 
Consiliile sportive ațe acestor co
lective desconsideră munca pe tă- 
rîm medical sportiv sau o negli
jează, uitînd că aportul .-costeia 
este de o importanță capitală_ în 
pregătirea științifică a sportivului 
de tip nou.

Activitatea cabinetului de medi
cină sportivă Giulești, ar fi putut 
fi și mai bună, dacă ea ar fi ațjas 
în muncă un larg activ oSștesCj 
format din medici care să ajute la 
rezolvarea diferitelor probleme. 
Astfel, s-ar fi putut veni și cu pro
punerea înființării unui „centru de 
corectare a deficiențelor fizice" ne
cesar sportivilor și sa’ariaților 
G.F.R.

Rezolvînd problema activului ob- , 
ștesc, cît și celelalte probleme, cerK: 
tru]-de medicină sportivă Giulești' 
poate păși mai departe printre ca
binetele medicale fruntașe.

A, CAȚAROS



Sculptorul C. Pleșa redă în operele sale
frumusețea

Bustul campionului de schi al
R.P.R., Gh. Crislcloveanti, 

lucrat de C. Pleșa

k

' Sportul numără multi spectatori 
pasionați în rîndul artiștilor din 
Cluj. Nu odată ji puteți întîlni la 
un meci de fotbal, la o dispută de 
baschet, la o întilnire de scrimă. 
Ei nu ,se mulțumesc, însă, cu rolul 
de spectatori, mulți fac sport, iar

„Mezinul”
Mulți din Sibiu îl cunosc pe 

tînărul Mihai Albu, deși el nu are 
decit 16 ani. Pe terenul de volei, 
pe pîrtîa de schi, la bazinul de 
natație și la jocurile de riaschet, 
Albu s-a făcut întotdeauna’'remar
cat.

O contribuție însemnată în în
drumarea tinărului sportiv a avu
t-o atît colectivul sportiv Con
structorul Sibiu din care face 
parte, cit și antrenorul de stat Si
gismund Ferenczi.

După cîștigarea campionatului 
orășenesc, ect ipa Constructorul a 
început pregâtinle pentru jocurile 
din faza de regiune. Mihai Albu 
a fost introdus în lot și pregătit 
CTi atenție pentru a putea face față 
grelei competiții. In lot, Albu a 
continuat sâ-și dezvolte calitățile 
tehnice, devenind un element din 
ce în ce ma: prețios pentru echi
pă. La jocurile disputate de Con
structorul Sib’u, în comnan’a echi
pelor hucureștene Locomotiva 
P.T.T. și Știința I.C.F. mai mulți 
antrenori au remarcat și ei pe 
tînărul baschetbalist, socotindu-I 
un element de mare viitor. Intr-a- 
rievăr, tînărul sibian are precizie 
la coș, viteză si și-a însușit multe 
noțiuni de tehnică și tactică, ne
cunoscute chiar de baschetbaliști 
mai vîrstnici ca eL

Campionatul republican de scrimă categoria B
In cadrul etapei a doua a cam

pionatului republican de scrimă- pe 
echipe — categoria B — s-a.u înre
gistrat duminică următoarele rezul
tate: Flacăra Pioești-Constructorul 
Tg. Mureș 8-8 la floretă bărbați, 
7-9 la sabie și 12-4 la floretă 
fete; Flamura roșie Sibiu-Rezer- 
vele de muncă Arad 16-0 (floretă 
fete), 13-3 (floretă bărbați) și 
10-6 (sabie); Progresul Tg. Mu- 
reș-Progresul Oradea 11-5 (floretă 
bărbați), 11-5 (floretă fete) și 
12-4 (sabie).

■ Cea mai echilibrată întîînire și 
ca atare cea mai disputată a avut 
Hoc la Ploaști între Flacăra și 
Constructorul. Cu excepția meciu
lui de floretă fete. în care Flacăra 
și-a impus superioritatea, cîștigînd 
detașat cu 12-4, calelalte două me
ciuri au oferit o luptă strînsă, 
scorul alternînd In decursul luptei. 
De altfel meciul de floretă bărbați 
nu a avut piînă la urmă un cîști- 

i gător, rezultatul de egalitate ilus- 
! trînd valoarea apropiată a color 
. două echipe. Dar elementul princi- 
> pal al acestei întîlniri a fost pre

FILATELIE
înfățișăm cititorilor noștri filate- 

liști timbre ce ilustrează hocheiul pe 
gheață. Această disciplină sportivă a 
fost ilustrată pe cîte un timbru în 
U.R.S.S (19491, R. Cehoslovacă 
(1952) și R. P. Polonă (1954).

Valoarea de 20 lei din emisiunea 
ocazionată de cea de a IX-a ediție 
a Jocurilor Mondiale Universitare de 
îarnă de la Poiana Stalin din 1951 
— apărută în țara noastră, înfăți

sportului
dacă sînt scriitori sau artiști plas
tici îl redau în operele lor.

Sculptorul Carol Pleșa este unul 
dintre oamenii de artă din Cluj, ca
re s-a consacrat în ultima vreme 
lucrărilor cu subiecte inspirate din 
bogata activitate sportivă a tinere
tului patriei noastre. Intrînd în 
micul său atelier din str. Bethlem 
ai să vezi aproape numai sculpturi 
cu temă sportivă. Intr-un colț doi 
boxeri angajați în luptă, ceva mai 
încolo doi luptători care-și dispută 
întîietatea, apoi un aruncător de 
disc, un alergător, un trăgător cu 
spada, un fotbalist, doi jucători de 
volei, luptînd pentru minge în a- 
propierea plasei, un gimnast exe- 
cutînd un exercițiu. Ultima lucrare 
a sculptorului Carol Pleșa este un 
bust al schiorului Gh. Cristolovea- 
nu, campion al țării la slalom uriaș 
și coborire pe 1954.

Majoritatea acestor lucrări vor 
împodobi, peste puțin timp, noua 
sală de gimnastică a uzinelor Ianos 
Herbak. Strădania sculptorului de 
a reda în opere de artă frumusețile 
sportului va fi admirată de toți 
sportivii și iubitorii de sport care 
vor veni în această sală.
(dela subredacjia noastră din Cluj)

o- - - - -
echipei

După un an de activitate, echipa 
de baschet Constructorul Sibiu a 
promovat în categoria A. Ea pose
dă un lot format din elemente ti
nere, fără nume consacrate. Dar, 
acești tineri luptă cu multă însu
flețire și credem că și în anul vii
tor ei vor apăra cu toată hotărîrea 
culorile colectivului din care fac 
parte. Alături de ceilalți echipieri, 
Mihai Albu. ..mezinul echipei", are 
toate posibilitățile să recolteze noi 
și frumoase succese pe terenul de 
baschet.

M. VLADOIANU
(de la subredacția noastră din 

Sibiu)

O-------

zența pe planșă a trăgătorilor ti
neri. Cu excepția trăgătorilor Paip 
și Petrovici de la Flacăra, toți 
ceilalți au fost juniori. In mod 
deosebit s-au remarcat: Horvath 
(Constructorul Tg. Mureș) și Iso- 
pescu (Flacăra Ploești).

La Tg. Mureș, cunoscuta rivali
tate dintre cele două echipe Pro
gresul (Tg. Mureș și Oradea) s-a 
rezolvat de această dată în favoa
rea Progresului I.M.F. Tg. Mureș, 
în toate cele trei meciuri. Cei mai 
buni trăgători ai învingătorilor au 
fost: Gazdovics I și Dieneș (flo
retă bărbați), Szentkirally (floretă 
fete) și Nagiy și Peterfi (sabie). 
Pentru orădeni, cele mal bune re
zultate le-au obținut: Laszlo (flo
retă bărbați), Setean (floretă fete) 
și Gyufafalvy (sabie).

Organizarea întîlnirij a lăsat 
mult de dorit, mai cu seamă în 
privința arbitrajului. In lipsa ar
bitrului principal delegat, care nu 
s-a prezentat (Ladislau Orban- 
Ouj), au condus pe rtnd asaltu
rile arbitri din cadrul echipelor 
participante, aceștia judecind însă 
subiectiv.

șează de asemenea hocheiul pe 
gheață.

Locul I. — Traversarea mun
ților dintre Jiu și Olt (gradul 
IV A) — echipa C.C.A, (Em. 
Cristeia-A. Irimia).

Locul II. — Traversarea mun
ților Rodnei (gradul III B) — 
echipa Metalul-Cluj (A. Bogo- 
mcry-C. Zelonka).

PREMIERE DE VARA
Locul l — Traseul Lespezi 

din Peretele Văii Albe-Bucegi 
(gradul V A neomologat) echi
pa C.C.A. (A. Irimia-V. Măciu- 
că-L. Caracsony).

DUPĂ T
A doua ediție a Turului ciclist 

al Egiptului a depășit caracterul 
de cursă oarecum „exotică", pe ca
re l-a avut anul trecut această 
competiție. Lupta sportivă, deose
bit de îndîrjită, dieterminată Ide 
prezența la start a numeroase echi
pe redutabile — ca și mediile ora
re surprinzătoare — au atras a- 
tențiă întregii lumi sportive și, 
mai ales, a specialiștilor.

Astfel, cercurile cicliste din dife
rite țări comentează pe larg excep
ționalele medii orare reabzate în 

numeroase etape. însuși preșe
dintele Uniunii Internaționale do 
Ciclism, Achille Joinard (Franța) 
— care s-a deplasat special în 
Egipt pentru a urmări ultimele e- 
tape — a rămas impresionat In
tr-o declarație făcută într-un cerc 
de gazetari, Achille Joinard a re
cunoscut că primii zece clasați în 
acest Tur. posedă o clasă superi
oară multor cicliști profesiorrșt', 
obișnuiți ai tururilor Franței și I- 
taliei; și că mediile orare înre
gistrate pe șoselele egiptene con
stituie un mare progres in ciclis
mul rutier. El a remarcat în deo
sebi pe bulgarul Koțev, pe Con
stantin1 Dumitrescu și pe libianul 
Singhalta.

Iată acum o serie de date și ci
fre comparative, cu privire la cele 
două ediț!i ale probei.

-Anul trecut belgianul Van Me- 
enen a îmhrăcat tricoul galben după 
prima etapă (pe care o cîștigase) 
și l-a purtat pîrră la sfîrșitul pro
bei în care a totalizat un număr

Un bun prilej
Rânduri despre

Puskaș... Ttunpek... Csermak... Ci
ne n-a întîlnit în ziare, cine n-a 
auzit la radio aceste nume care 
sînt mîndria sportului maghiar și 
care au făcut de nenumărate ori 
ocolul lumii ? Pe acești trei spor
tivi de frunte ai R.P. Ungare, ca 
și pe mulți alții care au adus pa
triei lor medalii de campioni olim
pici, titluri de campioni mondiali 
sau recorduri mondiale îi puteți ve
dea la expoziția „Sportul în R.P. 
Ungară”. Expoziția, recent deschi
să sub auspiciile Institutului Ro- 
mîn pentru Relații Culturale cu 
Străinătatea. în sala din Bd. Ma- 
gheru, dă vizitatorului ocazia ca, 
prin fotografii și grafice sugestive, 
să cunoască o bună parte din rea
lizările mișcării sportive din țara 
vecină și prietenă.

Iată, în primul rind, cîteva as
pecte din activitatea de masă în 
colectivele sportive din fabrici, uzi
ne, cooperative, șco’i și de la sate, 
acolo unde cresc generațiile de 
sportivi care vin să împrospăteze 
mereu rîndurile campionilor și să 
înalțe tot mai sus prestigiul spor
tului maghiar. Cum te-ar mai putea 
mira faptul că R.P. Ungară are 
scrimeri neîntrecuți. cînd vezi cită 
sîrguință depun muncitoarele de Ia 
uzina Ganz în antrenamentul de 
floretă ? Cum te-ar putea mira 
strălucitele performanțe ale îno
tătorilor cînd vezi bazinele nline de 
copii ? Și nici clasa înaltă a fot
balului maghiar n-o să mai pară 
de neînțeles cînd vezi că pregîti- 
rile fotbaliștilor încep de timpuriu 
— din anii copilăriei — și că ju
cători ca Puskaș vin în mijlocul ce
lor care îi vor înlocui, ca să le îm- I 
părtășească din vasta lor expe
riență.

Imaginile din activitatea Institu
tului de Cultură Fizică redau nu 
numaf bunele condiții în care se 
studiază aici, dar și preocuparea

Din activitatea
ALPINISM
Comisiei Centrale de 

a luat în discuție, în-
Biroul 

alpinism 
tr-o recentă ședință, raportul 
prezentat de subcomisia de ture 
și competiții, 
cele mai bune 
pine realizate 
1954. Biroul a 
rea clasificare 
mierelor:

cu privire la 
performanțe al- 

îrr cursul anului 
stabilit următoa- 
a turelor și pre-

8
8
8 TURE DE IARNA

I

O I U L EGIPTULUI
de 5 victorii în etape. Anul acesta 
belgianul Schaepens, cîștigînd 
prima etapă, a îmbrăcat tricoul 
galben, pe care l-a cedat apoi lui 
Muradian (Libarr). după termina
rea celei de a treia etape. Acesta, 
la rîndu-i, a cedat tricoul la ca
pătul etapei a 5-a lui C. Dumi
trescu. Reprezentantul nostru l-a 
purtat pină în etapa 8-a, cînd bul
garul Koțev a preluat conducerea 
în clasamentul general individual 
Koțev a deținut tricoul galben do
uă etape. După etapa a 10-a da
nezul Andersen trecuse în fruntea 
clasamentului, loc pe care l-a pă
strat pînă la Cairo, punctul ter
minus al competiției.

Anul trecut, traseul a măsurat 
1.569 de km. parcurși în 44 h. 
58’36”: media orară, 34,850 km. 
Amil acesta cei 1.722 km. ăi pro
bei au fost parcurși în 47 h. 
18’57”, media orară fiind 36,700 
km. In 1954, cea mai mare medie 
orară a fost de 42,600 km.. în e- 
tapa IX-a, Port-Said-lsmailia. 77 
de km.; iar anul acesta 45.402 km., 
în etapa 7-a, El Ghizel -Suez, pe 
o distanță aproape dublă (140 de 
km.).

In 1954, de la Luxor la El Ghi- 
zeh, oo’jrne cu șosele fără asfalt, 
ce' 697 km., au fost parcurși în 
20 h. 50’16”: media orară 33,420 
km. In 1955, de la Luxor la El 
Ghizeh, însă pe 726 de km., s-a 
realizat timpul de 21 h. 34’51”: 
media orară 33,600 km. De la El 
Ghizeh la Tanta, pe șosele asfal
tate, cei 528 km. au fost parcurși 

de a cunoaște sportul maghiar
expoziția „Sportul in R. P. Ungară

Un grup de vizitatori privind macheta Stadionului Popular din 
Budapesta.

de a asigura o temeinică bază 
științifică pregătirii viitorilor tehni
cieni ai sportului maghiar.

Cea mai mare parte a expoziției 
este consacrată sportului de per
formanță. Pot fi văzute, de exem
plu, aspecte de la campionatele 
mondiale de pentatlon modern (una 
dsn fotografii înfățișează echipa 
țării noastre), fotografii care înfă
țișează pe Csermak executînd 
aruncarea care j-a adus titlul 
de campion olimpic la arun
carea ciocanului, pe Laszlo 
Papp, campion olimpic de box (în 
diferite împrejurări : pe ring și în 
mijlocul pionierilor), pe campionii 
(olimnirj sau mondiali) de scrimă 
Pal Kovacs. A. Gerevich, Sakovics, 
pe înotătorii Tumpek, Nyeki, Szoke,

Comisiei Centrale de alpîziîsm
— Fisura din Che le Tătarului

— Bucegi (gradul V A neotno- 
logat) — echipa C.C.A,. (V. 
Măciucă-L. Caracsony).

Locul II. — Traseul celor trei 
surplombe din Peretele Polican- 
drului-Bucegi (gradul IV B) e- 
chipa Voința (P. Fozokoș-I. lo- 
nescu-Gh. Enache).

— Traseul Metalul — Cheile 
Bicazului (gradul IV B neo- 
moJogat) echipa Metalul (Gh. 
Udrea-I. Ct.iciorea-D. Alexe).

Locul III. — Fisura Jderilor — 
Piatra Craiului (gradul IV A 
neomologat), echipa Avîntul 
(Tr. Flucuș-I. Teleanu).

— Fisura din Hornul Coamei
Bucegi (gradul IV A neomolo

gat) echipa Voința (I. Ionescu- 
Gh. Enache).

— Traseul din Valea Iadului
— Bucegi (gradul IV neomolo. 
gat) echipa Progresul (I. Mi- 
hai-E. Csallner).

— Muchea nordvestică din 
Pietrele Doamnei-Rarău (gradul 
IV A neomologat) echipa C.C.A. 
(Em. Criistea—V. Măciucă). 

in 1954 in 14 h. 25’10 media o* 
rară 36,600 km. Anul acesta, pe 
aceeași porțiune asfaltată 592 km., 
au fost acoperiți în 14 h. 31’10”j 
media orară 40,776 km. In ultimei 
le două etape, anul trecut de la 
Tanta la Cairo (344 km.), au fost 
parcurși în 9 h. 43’10”: medl'a o-> 
rară 35,400 km. Anul acesta, de 
la Tanta la Cairo, însă pe 404 ktn^ 
s-a obținut timpul de 10 h. 53’28”: 
media orară 37,116 km.

In ultima etapă, anul trecut, cei 
219 km., care despart Alexandria 
de Cairo, au fost străbătuți in 5 
b. 40’02”: media orară 38,600 km., 
iar anul acesta, pe aceeași distant 
ță de 219 km. s-a realizat media 
orară de 41,520 km. (timp: 5 h. 
16’21”).

Kilometrajul dintre dferite 
puncte de traseu, amintite mal 
sus în cele două ediții, diferă în- 
trucît, de data aceasta, au fost fă
cute unele ocoluri.

Reiese, deci, clar că a doua ediția 
a turului ciclist al Egiptului s-.a siJ 
tuat la un nivel tehnic deosebit —• 
depășind uneori cele mai bune re
zultate obținute pînă acum în tw 
rile întreceri cicliste internațional 
le. Ținînd seama de toate acestea 
se poate afirma cu deplină satis
facție că reprezentativa noastră, 
una din animatoarele permanente 
ale cursei, a avut o comportare 
valoroasă, aducînd o contribuție 
importantă la afirmarea ciclismul 
lui nostru dincolo de hotare.

1. EMILI AN

Gyengye, faze din meciurile de fot-’ 
bal cu Anglia (la Londra și la Bu
dapesta), cu echipa U.R.S.S., Uru
guay, Jugoslavia, diferite baze 
sportive importante (marele Sta
dion Popular, bazinele de pe insula 
Margareta, ș. a.). Interesante sînt 
chinogramele de gimnastică, fotbal, 
atletism ca și graficele care, sub o 
formă atractivă, arată marea dez
voltare a sportului maghiar în anii 
puterii populare. Vitrinele cu echi
pament sportiv, cu cărți de sport, 
cupe și mai ales macheta StadioniH 
fui Popular, atrag de asemenea a- 
tenția vizitatorilor, care pleacă din 
această expoziție cu o imagine a- 
proape completă a stadiului actual 
al sportului maghiar.

S. BONIFACIU ’

i

TURE DE VARA - BARBAȚI
Locul 1 — Fisura Albastră 

(gradul V B neomologat) echi
pele C.C.A. (A. Irimia-I. Carac
sony) și Orașul Stalin.

Locul U — Traseul Eftimie 
Croitoru (gradul V B) echipele 
Voința (P. Fozokoș-A. Kerekeș), 
Metalul (I. Chiciorea-Gh. U- 
drea) și FI. roșie (L Boitoru- 
Florin Stan).

(gradul IV

Știința (M.

TURE DE VARA — FEMEI
Locul I — Surplomba din Pe

retele Gălbinelelor 
A) echipele Ști’nța (V. Stoica- 
L. Mihailovici), 
Ertl-N. Vasiliu).

— Traseul Furcilor din Perete. 
Ie Gălbinelelor (gradul IV A) — 
echipele Știința (V Stoica — 
V. Drăguș), FI. roșie (M. Picu- 
S. Roth). Știința (M. Ertl— 
O. Bădină).

Locul II — Creasta Văii Albe
— traseu Coman (gradul III B)
— echipa Știința (V. Stoica- 
O. Bădină-N. Vasiliu).



Activitatea la
* Etapa ne duminica a „Cupei de 
tamă“ la handbal m sală z prile
juit o nouă confirmare a specta
culozității acestui joc sportiv. Din 
cele trei partide disputate dumi
nică după amiază in sala Floreas- 
ca, una s-a terminat la egalitate, 
iar in celelalte două, echipele în
vingătoare i'J obținut victoria la 
ramai un gol diferență. Faptul a- 
cesta nu poate ilustra însă în su
ficientă măsură îndîrjirea cu care 
jucătorii celor șase echipe au lup
tat pon-tru f iecare minge, pentru 
fiecare punct, pentru victorie. în
vingători sau învinși, toți au ace
le.și merite.

Este o datorie pentru noi de a 
sublinia inițiativa demnă de ur
mat pe care au avut-o organiza
torii acestei competiții când au 
programat în deschiderea progra
mului oficial un joc între două e- 
chipe de juniori: S.M.T.C.C, — 
Tînărul Dinamovist. Tinerii care 
au evoluat cu acest prilej au ară
tat multe calități și o bună pre
gătire, fapt pentru care cei doi 
antrenori (prof. Spirescu și D. Lu
pescul merită felicitări. Victoria a 
revenit echipei Tînărul Dinamovist 
cu scorul de 19-10 (10-2).

Vom reaminti problema arbitra
jelor, pe care o ridicăm din nou 
cu toată hotărârea. Felul în care a 
arbitrat duminică Maxim Ganțu 
(neatent la faze, depășit de joc, 
cu decizii inverse) este de-a drep
tul condamnabil. In general și 
ceilalți arbitri (Gh. Popescu, Iosif 
Comănescu, Gh. Vișan și într-o 
mai mică măsură Alex. Manoles- 
cu) au fost depășiți atît de rapi
ditatea cu care s-a jucat cît și 
fn ceea ce privește faulturile 
^.discrete" comise de jucători. Comi
sia orășenească de handbal Bucu
rești, organizatoarea competiției, 
bu a ajuns oare la aceeași concfa- 
xie ? Și dacă da, de ce tolerează 
încă această situație ?

RECOLTA M.A.S.-LOCOMOTIVA 
GARA DE NORD 11-11 (9-7)

S-au rntîlTBt două echipe com
plet diferite: Recolta, o echipă 
tehnică, cu jucători bine pregătiți, 
dar care în general au părut obo
siți și au practicat un joc lent și 
fără linailitate și Locomotiva, o e- 
chipă tînără, mai puțin tehnică, 
dar ai cărei jucători au luptat cu 
multă însuflețire pentru victorie. 
In general rezultatul este just. Au 
înscris : Ivan (4), Crăciun (2), 
Niculescu (2), Simion (2) și Du
mitrescu pentru Recolta. Iar pen
tru Locomotiva Gtona (5), Moței 
(3), Reimesch (2) și Czell.

FLACARA PLOESTI-STIINTA 
| I.C.F. 19-18 (9-9) i
1 PIoeștenii au fost mai buni dar, 
ea niciodată, echipa studenților bu- 
cureșteni deși lipsită de aportul 
unor jucători de bază a luptat to
tuși cu mult elan pentru victorie. 
Este un merit care trebuie sub
liniat Acest lucru nu scade cu ni
mic din valoarea victoriei echipei 
jrfoeștene, care dacă ar fi avut 
mai multă precizie în loviturile 
la poartă (a tras nenumărate bare) 
»r fi putut obține victoria la o 
diferend mai mare. Au marcat: 
Tischler II (4), Șelaru (5), Ni- 
țescu (4), Stoenescu (3), Vulescu 
(2> și Teodorescu pentru Flacăra 

yi Căliman (10), Predescu (2), Ba- 
latș (2), Cemat, Cemescu, Gogil- 
tan și Mungiu pentru Știința.

din această

iucăfoar 
Duie să

F Tenisul este unul dintre sportu
rile cele mai complexe. Sportivii 
care practică această disciplină știu 
că tenisul se învață destuii de ane
voios, că este necesară o perioadă 
mare de timp pentru însușirea tu
turor elementelor tehnice și tacti
ce, pentru a deveni un bun jucă
tor De aceea, pentru a-și ridica 
necontenit nivelul tehnic și con
cepția tactică sportivii 
ramură trebuie să se pregătească 
intens și continuu.

Așa stînd lucrurile, jucătorii și 
jucătoarele noastre de tenis tre
buie să aibă o activitate neîntre
ruptă. Chiar în aiumdde de iarnă, 
chid condițiunile atmosferice nu 
permit dte cele mai multe ori o ac
tivitate în aer liber, jucătorii de 
terris trebuie să-și continue pregă
tirile.

Perioada de la 1 decembrie ptoă 
■pe la jumătatea lunii aprilie cart- —----- ■ -■ -j țejjjg

Aceasta 
, _ _ _______ Pentru

însă, adică pentru cei care au 
. - —-........ j competițională 

«tituie pentru jucătorii 
perioadă pregătitoare.

.țperrtru marea majoritate.

șvut o activitate t , ,_____
.mai intensă, care au fost expuși 
>a un. consum mai mare de ener- 
are Jizică și nervoasă, perioada 

■(pregătitoare poate începe chiar 
»ai ttrziu, penioaria <fe tnamizfție 
jpuț'rid fi prelungită după 1 decem- 
~3>rie, rareori chiar pitiră (ia începu- 
** torni februarie.

handbal in sală
D1NAMO-C.CA. 15-14 (8-10)
A fost un joc extrem de disputat 

care a pus la grea încercare pre
gătirea jucătorilor. Firește, foarte 
mul ți dintre spectatori nu ar mai 
fi crezut, atunci dnd nu mai erau 
multe minute de joc și cînd C.C-A 
conducea cu 121-10, că Dinamo 
poate să mai cîștige. Totuși, vic
toria a revenit în cele din urmă 
dinamoviștilor.

Prin felul în care s-a desfășurat 
partida și ea perioade de domi
nare, un rezultat de egalitate ar 
fi oglindit desfășurarea medofiii. 
C.G.A. a avut Inițiativa în prima 
parte a jocului, iar Dinamo a re
venit puternic în ultima parte. 
C.C.A. — așa cum a ma; dovedit-o 
și altădată — nu știe să termine 
un joc, nu știe să-și impună ca
dența, decît atunci cînd jucătorii 
au puternice resurse fizice. Altfel 
militarii se lasă depășiți eu ușu
rință, așa cum s-a întîmplat du
minică seara. Pentru faptul că nu 
s-au descurajat, deși erau conduși, 
și au luptat cu multă ambiție, pu
tem spune că drnamovișSi au me
ritat victoria într-un meci desfă
șurat totuși sub semnul unei ega
lități a raportului de forțe.

Au înscris: Stănescu (4), Is- 
trate (4), Tischler I (3), Lupescu 
(2), Schwab și Radu Gemăt, pen
tru Dinamo și Sauer (6), Telman 
(2), Bulgaru (2), Lang (2), Bota 
și Oprișan pențru G.G.A.

A. CALIN
„CUPA 8 MARTIE"

Duminică dimineață au început 
în sala Floreasca jocurile din ca
drul „Cupei 8 Martie", organizată 
de colectivul sportiv Știința Mi
nisterul Invățămîntului. In cadrul 
primei etape s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Flamura roșie 
Steagul Roșu-Flamura roșie Fabri
ca ide confecții 8-1 ; Progresul Fi
nanțe Bănci-Flamura roșie Fabrica 
de Țigarete București 8-0; Știința 
Ministerul Invățămîntului-Locomo- 
tiva 8-3.

E. Filip, corespondent 
„CUPA ORAȘELOR"

In cadrul acestei competiții s-a 
disputat la Timișoara întîlnirea 
dintre reprezentativele orașelor Ti
mișoara și Tg. Mureș. După o 
luptă dîrză, victoria a revenit e- 
chipei din Timișoara cu scorul de 
5-2 (2-0), prin punctele înscrise 
de Sandu (2), Tufan (2) și Win- 
tze. Pentru Tg. Mureș a înscris 
Ilona Nagy (2). La Orașul Stalin 
echipa din localitate a întrecut re
prezentativa orașului București cu 
scorul de 7-4 (3-2).

La Timișoara în cadrul „Cupei 
Sfatului Popular a orașului Timi
șoara" s-au înregistrat următoa
rele rezultate : masculin : Locomo
tiva Timișoara-Progresul Timișoara 
13-9 (10-2) ; Progresul Arad-Re- 
colta Variaș 11-4 (5-2) ; Metalul 
Tehnometal - Metalul Reșița 9-9 
(2-5) ; Recolta Giarmata-Voința 
Timișoara 9-6 (4-5) ; Constructorul 
Timișoara-Rezervele de Muncă 8-5 
(6-1) ; Avîntul Deta-Metalul Elec
tromotor 14-8 (7-5) ; Știința In- 
vățămînt-Constructorul Lugoj lt-6 
(5-4). In seria echipelor feminine 
rezultatele sînt: Flamura roșie Lu- 
goj-Flamura roșie Industria Lînei 
Timișoara 2-2 (1-2) ; Metalul Re- 
șîța-Flamura roșie U.T.T. 4-3 (2-1).

Andrei Wartenfeld 
eoreșpondent

Activitatea de
Principiul individualizării antre

namentelor își are o apLcaimtate 
mult mai mare în tenis, atât în 
oeea ce privește determinarea pe
rioadelor de pregătire, cît și în 
privința alegerii metodelor de an
trenament. Scăderea treptată a 
•fortului în perioada de tranziție, 
către ritmul obișnuit de viață prin 
repaus activ, va căpăta diferite 
forme, după nevoile de refacere 
individuale ale fiecărui jucător seu 
jucătoare. De asemenea, momentul 
de trecere de la perioada de tran
ziție la perioada pregătitoare, a- 
dică 1a sporirea treptată a activi
tății, pertfru ă obține un potențial 
cît mai ridicat necesar întrecerilor, 
va fi determinat dte gradul de nor
malizare fiziologică și nervoasă a 
jucătorului respectiv. Pentru solu
ționarea cu succes a acestor pro
bleme este foarte necesară contri
buția medicului pentru a elimina 
o senie de slăbiciuni fizice siau 
maladii cu traumatisme, carii den
tare, perturbări ale aparatului di
gestiv.

lin caz de ivire a unor semne de 
oboseală accentuată, tn perioada 
de tranziție se va prevede urmă
toarele :

— eliminarea jocului de terrts 
sau a altor exerciții complicate, 
care ar cere o afeziț e mai încor
dată si ar provoca o oboseală 
nervoasă;

Campionatul de Calificare la bob
Astăzi începe proba de bob — patru persoane

SINAIA, 31 (prin telefon de ta 
trimisul nostru.). — Sîmbătă și
duminică s-sh desfășurat coborî- 
rite oficiale din cadrul campiona
tului de calificare la bob. Con
cursul a fost urmărit de un mare 
număr de spectatori, care au fost 
răsplătiți pe deplin de spectacu
lozitatea competiției.

Manșele, în număr de patru, s-au 
desfășurat dte două în fiecare zi 
a concursul ui. Pîrtia, care în an
samblu s-a prezentat în bune con- 
dițium, a prezentat totuși unele on
dulați!, ca urmare a numeroaselor 
refaceri la care a fost supusă. Din 
acest motiv, concurenții au cobo
rât cu oarecare prudență.

Timpurile înregistrate sînt, cu 
toate acestea, destul de bune. Ele 
sînt urmarea luptei strînse care 
s-a dat pentru primele locuri. Ga 
o dovadă a întrecerii dîrze ce s-a 
dat de-a lungul celor două zile de 
concurs este interesant de arătat 
eă clasamentul a suferit serioase 
modificări după fiecare manșă. Ast
fel, la un moment dat locul doi 
era deținut de Dinamo Ploești.

- V&fnța I București a avut însă

Astăzi încep, la Cluj, finalele campionatului republican de patinaj viteză
De citeva zile temperatura la 

Cluj se menține în jurul a —10 
grade, astfel că gheața de pe pa
tinoarul din parcul orașului este 
acum de cea mai bună calitate. Fi
nalele casnpi-anatului republican de 
patinaj viteză, care vor avea loc cu 
începere de astăzi în orașul Cluj, 
au astfel cele mai bune condițiuni 
de desfășurare.

Ultima verificare a pistei s-a 
efectuat duminică dimineața cu o- 
cazia concursurilor de patinaj din 
cadrul „Cupei 16 Februarie". La 
aceste întreceri au participat pati
natorii și patinatoarele din Cluj și 
de la colectivul Locomotiva Bucu
rești. Proba feminină de 500 metri 
a revenit concurentei Iosefina Pe
ter (Știința Cluj) cu 62.4 sec., ur
mată de Magdalena Fazekaș (Ști
ința Cluj) 62.8 sec.. La 1500 metri, 
campioana regională M. Fazekaș 
și-a luat revanșa, ■o'as.înidiu-se pe 
primul loc în 3.20.4 min., pe locul 
doi sitoîndu-se I. Peter cu 3.20.5 
min.. Din nou> concurentul Vasile 
Boldiș (Progresul) și-a impus su
perioritatea față de patinatorii din 
Ctaj, ocuipiînid pniimull toc și în cursa 
de 500 metri (51.5 sec.) și în cea 
de 1500 metri (2.59.4 min.). In 
ambele probe el a fost urmat de 
Mircea Simu (Știința). In con
cursul rezervat juniorilor de 15—16 
ani, victoria și la 500 metri și la 
1500 m. a revenit concurentului 
clujean Sabin Doctor (Progresul), 
cu 52.7 sec. pe 500 m. și 3.29.0 pe 
1500 m. Concurenții Locomotivei 
București au ocupat locurile 3 și 4.

Finalele campionatului, care re
unesc pe cei mai buni patinatori de 
viteză din țara noastră, vor începe 
astăzi cu probele rezervate juniori
lor și junioarelor de 14 ani, de 
15—16 ani și de 17—18 ani. Con
form regulamentului, juniorii și ju
nioarele își vor disputa întîietatea 
repartizați fiind în aceste categorii

iarnă a jucătorilor de tenis
— pregătirea se va compune d‘n 

executarea de exerciții recreative 
plăcute, plimbări ușoare, exerciții 
respiratorii de gimnastică, volei, 
baschet, tir, vizionarea de specta
cole, plăcerea fiind, după cum 
știm, tonicul cel mai eficace pen
tru refacerea nervoasă;

— cantonarea pe timp de 2-3 
săptămîni într-o stațiune de munte 
cu altitudine mică (aproximativ 
1000 m.), cu un climat lirrișitiirt, 
oare crează condițiuni binefăcă
toare pentru refacerea și normali
zarea organismului; de asemenea, 
plimbările pe schi ajută la resta
bilirea bunei stări generale. Aceste 
plimbări au calitatea de a pregăti 
organismul pentru .activitatea peri
oadei următoare. Schiul poate fi 
înlocuit cu patinajul.

La începutul perioadei pregăti
toare, trebuite introduse și anumite 
exerciții de gimnastică. Acestea 
urmăresc să activeze unele grupe 
mușchi ula-e, rămase insuficient 
angrenate numai prin practicarea 
tenisului.

Numărul ședințelor de corectare 
și perfecționare va trebui să fie 
cu atît mai mare și planificate 
mai devreme, cu cît jucătorii sînt 
mai tineri și au mai multe lipsuri 
tehnice. Pe măsură ce se înain
tează în perioada pregătitoare, va 
spori și numărul și intensitatea în 
ritm și repetare a acestor ședințe. 1 

o puternică revenire și, concurînd 
admirabil în ultimele două cobo- 
riri, a reușit să refacă din handi
cap și să obțină locul doi în cla
samentul general. Boberii echipa
jului Voința I București (Tita Ra
dulescu, Gheorghiu) sînt de altfel 
deținătorii recordului pîrtiei cu 
timpul de 1 : 14,06.

Cîșitigătorul campionatului de 
calificare, echipajul G.G.A. I (Ene, 
Blegescu), a reușit această fru
moasă performanță datorită cons
tanței de caire a dat dovadă în 
toate cele patru manșe. Iată de
altfel timpurile obținute de acest 
echipaj în cele patru coborîri: 
manșa I-a 1 : 14,94; manșa II-a 
1 : 15,15; manșa IH-a 1 :14,93 ; 
manșa IV-a 1 : 15,68.

Trebuie remarcată și performanța 
boberilor de la Dinamo Ploești 
(Voicilă, Lica), care au obținut 
locul al III-lea.

Iată acum clasamentul primelor 
zece echipaje, care s-au calificat 
pentru finala campionatului R.P.R.:

1. C.C.A. I (Ene, Blegescu) 
5 : 00,20 ; 2. Voința I București

de vîrstă. Concursurile din cadrul 
campionatului vor continua zilnic 
pînă la 8 februarie, desfășurțndu-se 
dimineața între orele 8 și 14. Deși 
de la aceste finale lipsesc cîțiva 
dintre cei mai buni patinatori de 
viteză din țară, aceștia fiind ple
cați în tabăra de pregătire comună

Festivalul artistic pe gheață din Capitală

fn această perioadă, în măsura în 
care condițiureile atmosferice vor 
permite, antrenamentele se vor ține 
și pe terenuri descoperite, cunos
cut fiind faptul că lumina de sală 
slăbește în general vederea.

Este de preferat o sală cu zgură 
roșie, care permite o exersare omo
genă a tuturor loviturilor ,cu toa
te elementele tehnice. Intr-o astfel 
de sală există totodată condiții dte 
joc cît mai aproape de cele nor
male. Jocul pe parchet — cum este 
cazul celui practicat în sălile noas
tre de sport—este oarecum dăună
tor, deoarece cobo.ară și lungește 
tr-aeeftoria mingii, îi mărește vite
za, creînd condiții grele dte joc. In 
aceste cazuri, în planificarea' an
trenamentelor se va prevedea exe
cutarea tnai mult a elementelor 
tehnice d'in aer, ca: serviciul, vo- 
leul «ie sus și de jos, de pe a.m-’xile 
părți, lobul din mină, smeciul și 
stopul.

In ceea ce privește pregătirea fizi
că în perioada pregătitoaire. se va in
sista to special asupra dezvoltării 
calităților de bază: viteza, forța, 
rezistența, elasticitatea, detenta și 
îndemînarea, a căror antrenare se 
va face în cicluri dte antrenament, 
de 2-3 ori pe săptămînă în raport 
cu gradul de pregătire al fiecărui 
Jucător. Ședințele dte pregătire nu 
trebujn să depășească o durată 
mai atare de o oră și jumătate. Și

(Tita Radulescu, Gheorghiu) 5:01,91;' 
3. Dinamo Ploești (Voicilă, Lida) 
5:05,51; 4. Metalul II „I. C. Fri
mu" Sinaia (Dragomir, Peteu) 
5:05,55; 5. Progresul I Sinaia (Pa- 
raschivescu, Moldoveanu) 5:06,58;
6. Progresul II Sinaia (Hogea, 
Teodoroiu) 5:07,62; 7. Metalul I 
„I. C. Frimu" Sinaia (Staicu, 
Taus) 5:09,62; 8. C.C.A. II (Beh 
dica, Schuster) 5:12,03; 9. Progre
sul III Sinaia (Vulpe, Ștefane seu) 
5:12,55; 10. Locomotiva București 
(Toiev, Neagoe) 5:16,70. Cifrele 
din dreptul fiecărui echipaj repre
zintă totalizarea timpurilor înre
gistrate în cele patru manșe.

Astăzi (N. R. ieri) au avut Iod 
antrenamentele oficiale din cadrul 
probei de bob patru persoane. Gele 
mai bune timpuri au fost înregis
trate de echipajele Metalul „I. ®. 
Frimu" Sinaia, 1:12,53 și G.G1A„ 
1:12,56. Goborîrile oficiale din ca
drul acestei probe încep marți di
mineață și continuă miercuri, eând 
va lua, de altfel, sfîrșit campiona
tul de calificare.

GH. ȘTEFANESCU

cu patinatorii Uniunii Sovietice, 
sînt de așteptat totuși rezultate su
perioare. Stadiul de pregătire «1 
principalilor pretendenți la titlurile 
de campioni R.P.R. ne îndreptățește 
să sperăm că multe recorduri ale 
țării vor fi modificate cu aieastă 
ocazie.

O

Simbătă și du
minică a avut loc 
in Capitală prima 
manifestație de ’pa
tinaj din acest an. 
N-a fost vorba de 
un concurs de par 
tinaj, ci de un fes
tival pe gheață or
ganizat d3 colecti
vul Progresul I.T.B. 
cu concursul unor 
buni patinatori 
(Marieta și Cecilia 
Weinreich, I. Ba
laș, F. Eisenbeiser 
etc.) și artiști (V. 
Tomazian, Dem. 

Savu, M. Block) 
Festivalul a fost 
urmărit de un pu
blic numeros.
In fotografie, Ma

rieta Weinreich 
(Cluj) într-una din 
figurile de patinaj 
artistic.

Spectacolul va fi 
repetat, astă seară, 
pe patinoarul Di
namo începind de 
la ora 19. Iși vot 
da concursul și 
patinatorii din O- 
rașul Stalm.

la ba-za acestei pregătiri se va 
avea in ved'ere principiul indivi
dualizării antrenamentelor. Tot în 
această perioadă pregătitoare se 
vor face antrenamente pentru tre
cerea probelor G.M.A. gradul I și 
JI la tir, schi, patinaj și gimnas
tică.

fn concluzie, în planificarea ’ac
tivității de iarnă a jucătorilor și 
jucătoarelor noastre de tenis, an
trenorii trebuie să fie călăuziți de 
următoarele principii;

a) Durata și intensitatea activi
tății dințir-o perioadă, determină 
durata și conținutul perioadei ur
mătoare. Cu cît perioada compe- 
tițională a fost mai lungă, mai 
intensă și mai grea, cu atît du
rata perioadei de tranziție și conți
nutul ei recreativ sporește.

h) Activitatea din anul care în
cepe este condiționată de activita
tea din anul care a expirat. Legă
tura dintre aceste activități trebuie 
făcută cu cea mai mare grijă, ți- 
nînd seama de toți factorii determi
nant, făcînd o planificare cît mai 
justă.

<■) Principiul individualizării an
trenamentelor trebuie să stea la 
baza întocmirii oricărui plan de 
pregătire, avînd în vedere analiza
rea temeinică a fiecărui caz (tocă
tor) în parte, în funcție de particu
laritățile fiecăruia (caliități și lip
suri).

MARIN BADIN 
antrenor

6 C. SEVEREANU



Proframl turului campionatului 

republican de juniori la fotbal

SERIA l-a

Pregătirile echipelor de fotbal pentru viitorul campionat al 
categoiii'or A și B
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ETAPA I — 3 APRILIE
FI. roșie Buhuși — Dinamo Bir lad 
FL roșie Burdujeni — Avîntul Fălticeni 

Progresul Focșani — Fl. roșie Bacău 
Locomotiva Iași — Dinamo Bacău 
Voința Fălticeni — Știința Iași

ETAPA II — 10 APRILIE 
Avîntul Fălticeni — Fl. roșie Buhuși 
Știința Iași — Locomotiva Iași 
Dinamo Bîrlad — Fl. roșie Burdujeni 
Dinamo Bacău — Progresul Focșani 
Fl. roșie Bacău — Voința Fălticeni

ETAPA III - 17 APRILIE
Fl. roșie Burdujeni — Știința Iași 
FI. roșie Bacău — Avîntul Fălticeni 
Dinamo Bacău — Dinamo Bîrlad 
Progresul Focșani — Fl. roșie Buhuși 
Locomotiva Iași — Voința Fălticeni

ETAPA IV — 24 APRILIE 
Dinamo Bîrlad — Locomotiva Iași 
Știința Iași — FI. roșie Bacău 
Fl. roșie Buhuși — Dinamo Bacău 
FL roșie Burdujeni — Progresul Focșani 
Voința Fălticeni — Avîntul Fălticeni 

ETAPA V — 1 MAI 
Locomotiva Iași — Fl. roșie Burdujeni 
Avîntul Fălticeni — Știința Iași 
Fl. roșie Bacău — Fl. roșie Buhuși 
Dinamo Bacău — Voința Fălticeni 
Progresul Focșani — Dinamo Bîrlad 

ETAPA VI - 8 MAI 
Avîntul Fălticeni — Progresul Focșani 
Fl. roșie Bacău — Dinamo Bacău 
Știința Iași — Dinamo Bîrlad 
Locomotiva Iași — Fl. roșie Buhuși 
Voința Fălticeni — Fl. roșie Burdujeni 

ETAPA VII — 15 MAI 
Dinamo Bacău — Știința Iași 
Dinamo Bîrlad — Avîntul Fălticeni 
FL roșie Buhuși — Voința Fălticeni 
Progresul Focșani — Locomotiva Iași 
FL roșie Burdujeni — Fl. roșie Bacău

ETAPA VIII — 22 MAI
Avîntul Fălticeni — Locomotiva Iași 
Fl. roșie Burdujeni — Dinamo Bacău 
Știința Iași — Fl. roșie Buhuși 
Voința Fălticeni — Progresul Focșani 
FL roșie Bacău — Dinamo Bîrlad

ETAPA IX — 29 MAI
Locomotiva Iași — FL roșie Bacău 
FL roșie Buhuși — Fl. roșie Burdujeni 
Avîntul Fălticeni — Dinamo Bacău 
Știința Iași — Progresul Focșani 
Dinamo Bîrlad — Voința Fălticeni

SERIA Il-a
ETAPA I — 3 APRILIE

Flacăra Cîmpina — Locomotiva Galați 
Știința București — Flacăra 1 Mai Ploești 
Locomotiva București — Flacăra Moreni 
Voința Focșani — Dinamo 6 București 
Locomotiva Constanța — Dinamo Galați

ETAPA II — 10 APRILIE
Dinamo Galați — Locomotiva București 
Locomotiva Ga'ați — Știința București 
Flacăra
Dinamo 
Flacăra

Moreni — Locomotiva Constanta 
6 București — Flacăra Cîmpina 
1 Mai Ploești — Voința Focșani

ETAPA III — 17 APRILIE
Galați — Locomotiva GalațiDinamo Galați — Locomotiva Galați

Știința București '— Flacăra Cîmpina
Flacăra Moreni — Flacăra 1 Mai Ploești 
Locomotiva București — Dinamo 6 București 
Voința Focșani — Locomotiva

ETAPA IV —
Dinamo 6 București — Știința 
Locomotiva Galati — Flacăra

• I

I

r
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In prezent, toate echipele de fot
bal din categoriile A și B simt în 
plină pregătire în vederea viitoru
lui campionat, care — cum se știe 
— va începe la 6 martie (cate
goria A) și 20 martie (categoria 
B). In legătură cu aceste pre
gătiri, am primit din țară nume
roase vești care arată seriozitatea 
cu care se antrenează cele mai 
multe echipe.

★
Una din echipele care și-a în

ceput de mult antrenamentele este 
Minerul Petroșani . Corespondenții 
noștri Al. Lăzărescu și A. Stanici 
ne informează că echipa dm Valea 
Jiului a făcut primul antrenament 
la 10 ianuarie, sub conducerea an
trenorului D. Cricovan. De atunci, 
fotbaliștii Minerului s-au pregătit 
cu regularitate în sală și aer 
liber, participarea fiind destul de 
maref au liipsit doar jucătorii ne
restabiliți ca Farcaș 1, Szoke etc ). 
Lotul Minerului este completat cu 
cîțiva jucători tineri ca Furnea, 
Furdui, Matyas etc.

★
Echipa campioană Flamura ro

șie UTA Arad nu și-a definitivat 
încă lotul de jucători nici pentru 
prima formație, nici pentru aceea 
de tineret. Textiliștii, — ne scrie 
corespondentul nostru Enteric 
Grunwald — și-au început însă 
pregătirile intr-o tabără de iarnă, 
sub conducerea antrenorului Fran- 
cisc Dvorzsak. Echipa de tineret 
și-a început antrenamentele la 20 
ianuarie cu antrenorul Ioan Rein
hardt.

★
Locomotiva PCA Constanta, re

cent promovată în prima categorie, 
și-a ținut prima ședință de antre
nament încă de la 12 ianuarie, în 
aer liber, pe terenul „8 Mai“. Co
respondentul nostru Octav Căpriță 
arată că aceste ședințe practice 
ținute de noul antrenor Eugen 
Mladin, sînt completate cu șe
dințe teoretice, care se țin la clubul 
colectivului. O atenție deosebită 
se acordă pregătirii jucătorilor în 
vederea trecerii normelor GMA 
gradul II. Din lot fac parte jucă
tori ca Sever, Ispas, Taiomir, Cris- 
tof, Manole, Munteanu etc. îm
preună cu echipa întîia se pregă
tesc și formațiile de tineret și ju
niori, sub conducerea antrenorului 
I. Troancă.

★
Fotbaliștii de la Locomotiva Tg. 

Mureș — scriu corespondenții noș
tri Nerva Popa și Virgil Fodor — 
și-au început antrenamentele de 
trei sâptămîrri. Ședințele se desfă
șoară în aer liber, după un program 
alcătuit cu minuțiozitate de antre
norul Ștefan Dobay. In prima 
parte a perioadei s-a urmărit pre
gătirea fizică generală, pentni ca 
treptat să se treacă la pregătirea 
tehnică. Participarea jucătorilor

este însă neregulată De piidă, la 
unul din ultimele antrenamente nu 
au participat decît jucătorii Lukacs 
11, Varga, Vakarcs 11, Fulop, Gier- 
ling, Kajlik, Pakay, Soos, Szasz 1 
și Vakarcs I. Consiliul colectivului 
trebuie să controleze îndeaproape 
activitatea secției de fotbal.

★
Lotul fotbaliștilor echipei Pro

gresul FB București a făcut un 
nou antrenament duminică dimi
neață. Bucureștenii contează pe un 
lot valoros alcătuit din: Horvat, 
Cosma, Gică Andrei, Bratu, Soare, 
Paraschiv, Dragomirescu, Ciocea, 
Știrbei, Tănase, Farcaș II, Ursu, 
Ozon, Coloși, Iordache, Cacoveanu, 
Blujdea, Smărăndescu.

★
Știința Clui nu și-a întrerupt 

nici un moment pregătirile. Iau 
parte toți jucători" din lot, prin
tre care: Cătină, Todor, Covătaru 
(portari), Szekely, Luca, Dobrescu, 
Moldovan. Georgescu, Don, Roman, 
lsac (fundași și mijlocași). Avram, 
Lutz, Suciu, Dragoman. Munteanu 
(înaintași) etc.

★
Echipa Locomotivei București se 

antrenează intr-o tabără de iarnă 
de unde se va înapoia în Capitală 
la 10 februarie. Feroviarii contea
ză pe următorul lot: Dungu. Co- 
man, Cristescu, Ferenczi, Macri, 
Roman, Călin. Olaru, Garbeloti, 
Vărzan II, Mihai, Avasilichioaie. i 
Kerestes, Langa, Filote.

•ir
Pregătirile echipei Dinamo Bucu

rești se desfășoară la Poiana 
Stalin Lotul dinamoviștilor este 
întărit cu portarul Curcan.

★
Flacăra Ploești se antrenează la 

Predeal. Lotul ploeșterrlor este de 
asemenea completat cu cîțiva ju
cători printre care : Marinescu Ni- 
colae (stoper), Zeană (mijlocaș), 
Bardatz (extrem stînga). Mazăre 
(mijlocaș), Al. Teodorescu (mijlo
caș) ele.

★
Dinamo Orașul Stalin se află la 

al 11-lea antrenament. Echipa din 
Orașul Stalin dispune de un efec
tiv de jucători destul de echili
brat : Munteanu, Stamate (por
tari), Fruth, Seres, Lazăr. Hidi- 
șan (fundași). Cicerone, Florescu 
(mijlocași), Boitoș, Radulescu, Cse- 
gezi, Scorțan, Radu Tudor, Mihai, 
Szacacs (atacanți), la care se a- 
daugă elemente tinere ca Forsea 
și Lazarovici. Stoperul Filip este 
accidentat și indisponibil pentru 

câteva luni.
★

Nici echipele de categorie B nu 
se lasă mai prejos. Și ele desfă
șoară o intensă activitate de pre- 
?lățire, în vederea acestui sezon, 
ată, de pildă, Flamura roșie Bu

huși. Aceasta — după cum ne im 
formează subredacția din Bacău, 
— și-a început antrenamentele de 
la 10 ianuarie. La antrenamentele, 
care se desfășoară în sală sub 
conducerea antrenorului Ion Un- 
guroiu, participă un lot de 25 de 
jucători. Paralel se țin ședințe e- 
ducative, la care sînt prezenți toți 
jucătorii echipelor l-a și a Il-a.

La aceeași dată au început pre
gătirile și jucătorii de la Dinamo 
Bacău (antrenor: Florian Ambru). 
Lotul celor 21 de jucători a exe
cutat pînă acum un program conn, 
stînd din plimbări ușoare, crosuri," 
gimnastică. In ședințele teoretice 
a fost prelucrat regulamentul de 
joc.

In schimb. Flamura roșie Bacău 
și-a început mai tîrziu antrena
mentele deoarece nu a avut antre
nor. Săptămina trecută s-a pre
zentat noul antrenor (/. Moisescu) 
care și-a început imediat lucrul.

★

Proaspăta promovată în catego
ria B, Metalul 108 și-a început 
pregătirile sub conducerea antre
norului Rudolf Koiormani, cu un 
lot de 18 jucători, lot cu care me- 
talurgiștii au cîștigat campionatul 
regional și apoi turneul de califi
care. D:n lot fac parte jucătorii: 
Dunăreanu, Jireș. Bundik, Man. 
Tirnăvean etc. Echipa are o vîrstă 
medie de 24 de ani. Antrenamen
tele — cum ne scriu corespondenții 
noștri Ion Sușman și Mihai' Vîl- 
ceanu -— au început în sală și sînt 
completate cu ședințe teoretice si 
educative. Pregătirile echipei de 
juniori (.printre care se află de
mente talentate ca Bulbucan, Mir
za. Czako etc.) sînt conduse de ju
cătorul Lambru Dunăreanu

*

O importantă ședință a ținut la 
20 ianuarie Metalul Cirnpia 1 urzii. 
In cadrul acestei ședințe s-a aratat 
că activitatea echipei în anul 1954 
a scos în evidență o serie de lip
suri, mai ales în ce privește disci
plina și comportarea sportivă a 
jucătorilor. Conducerea colectivului 
nu a luat măsuri împotriva abate
rilor comise. Ca urmare a acestei 
analize — scrie corespondentul 
nostru Patru Țonea — 6-a decis 
înlăturarea din echipă a jucători
lor recidiviști. Participînd la dis
cuții, mulți jucători și-au luat an
gajamentul că vor avea o compor
tare corectă pe teren, că vor urma 
întocmai sfaturile antrenorului și 
că vor face eforturi pentru o bună 
reprezentare a culorilor colectivu
lui lor. Din ziua de 21 ianuarie, 
noul antrenor, Francisc Spielman, 
a începui antrenamentele cu un lot 
de 20 jucători, printre care ctte- 
va elemente tinere.
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București 

-------------- ----- - ---------  Moreni 
Flacăra 1 Mai Ploești — Dinamo Galați 
Flacăra Cîmpina — Voința Focșani 
Locomotiva Constanța — Locomotiva București

ETAPA V — 1 MAI
Flacăra Moreni — Dinamo 6 București 
Flacăra Cîmpina — Dinamo Galați
Știința București — Voința Focșani 
Locomotiva Galați — Locomotiva București
Flacăra 1 Mai Ploești — Locomotiva Constanța

ETAPA VI — 8 MAI
Locomotiva Constanța — Flacăra Cîmpina 
Dinamo Galați — Știința București
Voința Focșani — Flacăra Moreni 
Dinamo 6 București — Locomotiva Galați 
Locomotiva București — Flacăra 1 Mai Ploești

ETAPA VII — 15 MAI
Flacăra 1 Mai Ploești — Flacăra Cîmpina 
Flacăra Moreni — Știința București 
Dinamo Galați — Dinamo 6 București 
Locomotiva Constanța — Locomotiva Galați 
Locomotiva București — Voința Focșani

ETApA VIII — 22 MAI
Locomotiva Galați — Flacăra 1 Mai Ploești 
Ștința București — Locomotiva București 
Flacăra Cîmpina— Flacăra Moreni
Dinamo 6 București — Locomotiva Constanța 
Voința Focșani — Dinamo Galați

ETAPA IX — 29 MAI
Locomotiva Galați — Voința Focșani 
Locomotiva București — Flacăra Cîmpina 
Știința București — Locomotiva Constanța
Dinamo Galați — Flacăra Moreni 
Dinamo 6 București — Flacăra 1 Mai Ploești ț

0

„CUPA 16 FEBRUARIE”

Activitatea
© Mîine la ora 19,30, în localul 

C.G.F.S. (str. V. Conta 16. etaj 
VIII) via fi prezentat antrenorilor, 
arbitrilor și gimnaștilor fruntași, 
filmul „Campionatele mondiale de 
gimnastică — Roma 1954“. Tot
odată se va face prelucrarea ca

la gimnastică
lendaruiiui sportiv pe 1955.

• Comisia orășenească de gim
nastică va organiza, cu începere 
de la 15 februarie, un curs de ar
bitri. înscrierile se fac la Comi
tetul orășenesc CFS (str. V. Alec- 
sandri 6),

ȘAH

Vineri după amiază, un public 
numeros a urmărit, în sala Loco
motiva, desfășurarea semifinalelor 
competiției pe echipe, dotată cu 
Gupa 16 Februarie. Se întîlneau 
Progresul cu Constructorul și Lo
comotiva cu C.C.A. Ambele întîl- 
niri au furnizat întreceri intere
sante. iar cea de a doua a fost 
surprinzător de echilibrată, șahiș
tii militari dînd o replică toarte 
dîrză echipei feroviare.

Progresul a cîștigat întîlnirea 
cu Constructorul la un scor con
cludent: 7'12—2'1, (2 întrerupte).
La prima masă s-au întîlnit maeș
trii V. Giocîltea (eu alb) și O. 
Troianescu. Oa întotdeauna între
cerea dintre acești jucători frun
tași a fost plină de momente inte
resante, de data aceasta învingă
tor fiind Ciocîltea.

Iată celelailte rezultate tehnice 
ale meciului: Seimeanu (P)-Voi- 
cufescu (C) întreruptă în poziție 
egală; Silberman (G)-Urseanu (P) 
0-1; Gawilă II (P)-Rotam (C)
1-0; Olaru (C)-Braunstein (P)

Israilovici (P)-Bruhis (C) 
1-0; Mendelsohn (C)-Zetlin (P)
'A-'A; Nazarie (P)-Gheorghe (C) 
1-0; Gros (C) -Negrea (P) 0-1;
Milescu (P)-Erdens (C) într.; A- 
lexandra Nicolau (C)-Lidia Giu- 
roiu (P) 0-1; Margareta Teodo
rescu (P)-Rodica Manotescu (C) 
'/2-’/2-

Rezultatul celeilalte semifinale, 
Lacomotiva-C.C.A. este de 6-4, fe
roviarii avînd posibilitatea a încă 
unei victorii, deoarece în una din 
cele două întrerupte, Ga vrii ă I (L), 
are poziție cîștigată la Nacht 
(C.C.A.). La celelalte mase rezul
tatele au fost: Tudor (C.C.A)-Rn- 
senescu (L) '/a-Va; Ichim (L)-Kan-

del (C.CA.) ’/a — */i : Popescu
(G.C-A-)-Ungureanu (L) Vj—*/iî 
Stanciu (L)-Lupescu (G6.A.) 1-0; 
Pălăcearm (G.G.A_)-Pop (L) într.; 
Solomonovici (L) - Masichievici
(C.C.A.) '/»-’/»; Radulescu (C.C.A.) • 
Joița (L) l/î-V2; Măinescu (L)-
Voicu'escu (G.C.A.) 0-1; Dumi
trescu (G.O.A.)-Segal (L) 0-1; E- 
lena Ududec (L)-Izabeîa Mărdă- 
rescu (C.C.A.) 1-0 (forfait): Auroța 
Teodorescu (C.C.A.)-Cornelia Gri- 
gore (L)’/z—*/z.

VOLEI. — La inaugurarea în
trecerilor de volei din cadrul ..Gu
pei 16 Februarie", desfășurate du
minică în sala Giulești. au asis
tat aproape 1000 de spectatori. In 
general, întrecerile au fast însă de 
slabă valoare tehnică, echipele 
fruntașe prezentîndu-se sub aștep
tări. Iată rezultatele:

Știința I.C.F.-Constructorul (fe
minin) 3-1 (15-5, 15-9, 7-15, 15-5). 

Locomotiva - Dinamo (feminin) 
3-0 (15-10, 15-7, 15-13).

Dinamo-Vointa (masculin) 3-1 
(15-2, 16-14, 13-15, 15-3).

Locomotiva-Progresul (masculin) 
3-0 (15-13. 15.13, 15-6).

BASCHET.— întrecerile de bas
chet desfășurate sîmbătă și dumi
nică în sala Giulești s-au soldai 
cu următoarele rezultate:

Știința I.C.F.-Cc-nstructortd (fe
minin) 63-43, (31-29). Făcînd o
partidă excelentă, studentele au 
dispus la un scor neașteptat de 
mare de echipa Constructorul care 
a fost total surprinsă de ritmul în 
care Știința I.C.F. a început jocul. 
O mențiune specială pentru jocul 
de bună valoare prestat de jucă
toarele Tomescu, Simionescu, Dra- 
gom:rescu si Vasiliu (Știința 
I.C.F.).

Metalul-Voința (masculin) 87-

77 (37-39). Un meci echilibrat.
Victoria meritată a Metalului re
flectă progresele înregistrate de 
această tînără formație. Au avut 
comportări frumoase Gherculescu_, 
Stoica (Metalul) și Trandafir, Liță 
(Voința).

Flamura roșie-Voiuța (feminin) 
64-49 ( 33-22): Progresul-Locomotiva 
P.T.T. (masciriin)::66-58 (32.25): Di- 
namo-Știința I.C.F. (masculin) 82-67 
(39-35); Locomotivz-Dinamo (fe
minin) 78-24 (41-11).

întrecerile de baschet vor conti
nua mîine în sala Giulești după 
următorul program: de la ora 17- 
Progresul-Voința (masculin); Lo- 
comotiva-Constructorul (feminin); 
Dinamo-Flamura roșie (feminin).

★
Sibiu 31 (prin telefon de la sub- 

redacția noastră). — Sîmbătă și * 
duminică s-a desfășurat în orașul 
nostru o serie de manifestații spor
tive organizate în cinstea zilei de 
16 februarie. In cadrul întrecerilor 
de baschet s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : feminin : Dinamo 
Craiova—Recplta Sibhi 22-12. Se
lecționata Sibiu—Dinamo Craiova 
15-14 ; masculin : Dinamo Craiova 
—Selecționata Sibiu 153-85, Cons
tructorul Sibiu—Dinamo Craiova
95-45. Competiția de șah organiza
tă de colectivul Locomotiva, se va 
desfășura timp de trei runde. In 
prima întîlnire Locomotiva a între
cut Constructorul (4'A—U/2 P-)- In 
concursul de tir, la care au luat 
parte 6 echipe reprezentînd 4 colec
tive, pe primul loc s-a clasat echi
pa Locomotiva I, urmată de echipa 
Voința I. La individual, locul I a 
fost ocupat de Ion Mora (Loc. 1).

LIVIA ȘTEFAN 
MIRCEA VLĂDOIANU



VIII. Analiza activității atletice din anul 1954 Modificarea formulei campionatul»! republican de scrimă categoria A
keauzările dobindiile in ailelisniud 

nostru, în perioada ultimilor ani se 
datoresc, fără îndoială, în cea mai 
mare măsură, condițiilor materiale 
.create de partid și guvern. Nicio
dată atletismul nostru nu a avut 
asemenea condiții de dezvoltare, ca 
acum, în anii puterii populare. Pen
tru a ne putea da mai bine seama 
de acest fapt este poate suficient 
să arătăm că bugetul afectat numai 
pentru atletism in ultimii ani, în
trece cu mult cheltuielile pe mai 
mulfi ani, făcute pentru toate spor
turile în regimul burghez. In felul 
acesta, au fost create toate posibi
litățile organizării unor concursuri 
de mare amploare, dintre care Cam
pionatele Internaționale ale țării 
noastre se bucură astăzi de un fru
mos renume în atletismul european. 
In această privință este bine să a- 
rătămcă la ședința Comisiei europe
ne de atletism (care a .avut loc 
în noiembrie 1954 la Roma), dele
gația noastră a primit numeroase 
felicitări din partea delegațiilor al
tor țări, care au participat la a- 
ceste tradiționale întreceri inter
naționale organizate de țara noas
tră

In același timp au fost create 
condițiile cele mai favorabile pen
tru participarea atleților noștri la 
diferite competiții internaționale din 
străinătate. Așa au fost, pildă, 
Campionatele de atletism ale Eu
ropei. La Berna, țara noastră a 
participat pentru prima oară la o 
asemenea competiție și a fost re
prezentată <fe un mare număr de 
atleți. mai mare decît ai altor țări 
cu o mai veche tradiție atletică d»e- 
cît a noastră, ca Grecia, Olanda, 
Norvegia, Belgia, etc.

Au fost create numeroase baze 
sportive, simple și complexe; in
dustria noastră produce diferite 
materiale și echipamente sportive; 
au fost importate anumite mate
riale ca: cronometra, prăjini de 
metal, etc.

In ceea ce privește bazele spor
tive, trebuie să arătăm că hi ulti
mii ani a fost construită o întrea
gă rețea. însă este de subliniat 
faptul că, față de nevoile gener'ăle 
ale atletismului, numărul bazelor 
este insuficient. Discutînd despre 
Lazele sportive, trebuie să insistăm 
neapărat asupra faptului că ele nu 
stat totuși folosite așa cum trebuie. 
Neexistînd o justă planificare a uti
lizării acestora, cele mai multe din
tre bazele noastre sportive sint fo
losite numai în anumite perioade și

O

întrecerile de schi ale juniorilor de la Poiana Stalin
Sîmbătă și duminică a continuat 

la Poiana Stalin concu-sul de schi 
organizat de asociația Flamura ro
șie, pentru juniori și dotat cu 
„Cupa Juniorilor".

Caracteristic pentru acest con
curs a fost numărul mare de con
curent! care au luat startul în di
feritele probe ale competiției. Ace^t 
lucru oglindește justa orientare a 
asociațiilor sportive pentru creș
terea tinerelor cadre. Ținem totuși 
să remarcăm poziția nejustificată 
a asociației Voința, care deși are 
una din cele mai bune echipe de 
juniori din țară, nu a găsit de 
cuviință să o trimită la această 
competiție.

Din punct de vedere tehnic, tre
buie să remarcăm că majoritatea 
concurenților de la probele alpine 
sînt foarte slab pregătiți și că în 
momentul în care sînt puși să se 
întreacă pe o pîrtie cu zăpadă în
ghețată, rezultatele sînt foarte 
slabe, fie din cauza frînării con
tinue, fie din cauza căderilor re
petate.

Ținînd seama de faptul că ma
joritatea concursurilor se vor des
fășura de acum încolo pe asemenea 
pîrtii, este de datoria tuturor an

Competiiția de tenis in sală continuă astăzi
Primele întîlniri din cadrul com

petiției de tenis pe teren acoperit, 
organizată de colectivul Construc
torul S.M., au început duminică 
dimineața în sala Recolta din Ca
pitală. In partidele susțin.ite, o 
pregătire mulțumitoare au ar itat 
jucătorii TTden Ivan C Chtezru și 
A. Bardan C Vasilescu. deși a 
cîștigat a meat timorat fără ini-
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numai pentru anumite sporturi. 
Bineînțeles, eile stat folosite ta 
principal pentru antrenamentele și 
jocurile de fotbal, limitindu-se foar
te mult accesul celorlalți sportivi. 
Astfel la Oradea, atleților nu li se 
permite să se antreneze pe pistă, 
atita timp cît fotbaliștii își fac pre
gătirile lor. Motivul : „să nu li se 
distrugă atenția jucătorilor de la 
antrenamente". Stadionul „23 Au- 
gust“, din Timișoara care aparține 
asociației Știința, o bună parte a 
anului trecut a fost „tabu" pentru 
atleți, „ca să nu i se strice pista", 
deși fotbaliștii se antrenau cu bo
cancii pe ea, întrucît gazonul era 
în reparație. Astfel de exemple se 
pot da încă cu zecile, dar mai 
grav, este că pînă acum forurile de 
conducere ale activității sportive 
din regiuni, nu au făcut aproape 
nimic pentru a curma aceasta sta
re de lucruri.

In aceeași ordine de idei trebuie 
arătat că cele mai multe dintre co
lectivele sportive, proprietare de te
renuri se ocupă prea puțin de buna 
lor gospodărire. Ca exemple nega
tive de felul cum își gospodăresc 
stadioanele — în întregimea lor — 
pot fi date o serie întreagă de co
lective, printre care : Flacăra „1 
Mai" din Ploești, Metalul din O- 
rașul Stalin, Locomotiva Iași, Cra
iova, Galați, Progresul Oradea etc.

Deși cele mai multe din stadioa
nele -din acest oraș au avut pînă 
nu de mult piste bune șl toate ins
talațiile anexe în perfectă stare de 
funcționare, dta neglijență, ca și 
din nepriceperea celor angajați să 
se îngrijească de ele, s-au deterio
rat în mare măsură, îngreunind 
foarte mult desfășurarea activității. 
Ceea ce este mai grav, este că în 
ultimul timp foarte puține colec
tive sportive, proprietare de tere
nuri, au făcut ceva pentru reame- 
majarea bazelor lor.

Trebuie de asemenea să vorbim 
și despre problema construirii de 
baze, mai cu seamă simple, cu mij
loace locale. Ultimele statistici au 
arătat că în foarte multe raioane 
lipsesc pistele de atletism, chiar și 
cele mat simple. Credem că dacă 
ar fi existat mai multă preocupare 
și mai mult tateres «Un partea or
ganelor locale, ar fi putut fi con
struite piste de atletism și în a- 
ceste raioane, contribuindu-se în fe. 
Iul acesta la o și mai temeinică 
dezvoltare a atletismului în țara 
noastră.

ROMEO VILARA

trenorilor să se îngrijească din 
timp de asigurarea unei pregătiri 
corespunzătoare juniorilor.

Organizarea a fost bună și în
deosebi serviciul medical, care a 
fost asigurat în ceie mai bune con- 
dițiuni.

Și acum iată cele mai impor
tante rezultate: slalom special ju
niori : 1. Nicolae Iovici (FI. roșie) 
manșa I-a 44 sec., manșa ILa 37,2 
*ec. “ 81,2 sec.; 2. Hanich Horst 
(FI. roșie) 49.2 sec. + 40 - 95,2 
sec.; 3. I. Vintilă (Rezervele de 
Muncă) 53,5 + 43,7 - 97,2; 4. 
Suciu (FI. roșie) 97,4 sec.; 5. M. 
Seker (Progresul) 99,3; 6. Peter 
From (Progresul) 104,2.

Slalom special junioare: Renate 
Seinder (Progresul) 52,3 sec.; 2. 
Gertrude Lexen (Progresul) 57,7;
3. I. Kolovralh (FI. roșie) 61,3.

Fond 3x3 km junioare : I. 
Metalul lh06,05; 2 Locomotiva
1:06,50 ; 3. Avîntul th08.56; 4. Fla
mura roșie; 5. Progresul; 6. Rez r- 
vele de Muncă.

Fond 4x6 juniori: 1. FI.
roșie Ih37.26; 2. Metalul Ih 10,55; 
3. Avîntul lh45,26: 4. Rezervele 
de Muncă; 5. Progresul; 6. Loco
motiva.

țiativâ și fără c concepție tactică.
Iată rezultatele tehnice înregis

trate: A. Bardan— P. Lirsan 7-5, 
6-3; Vasilescu-Podoteatu 5-7, 7-5, 
6-3; Cliivaru—Petre Marin 8-6, 4-6, 
6 1; Tilden Ivan—Prim de-a nu 6-0, 
6-2

întrecerile continua astăzi in a- 
ceeași sală de ’a ora 13 Sînt progra
mate, in ordine, următoarele me
ciuri • C. Viziru — Mat es?u, Ciiiva- 
ru —Vas'lescn, Zacopcean i—Rakosi, 
° 'rces‘ii—c’vr s^n. stan Florea— 
Popescu, Tilden Ivan - Bardan.

In zilele de 5 și 6 februarie va 
avea loc la Timișoara și la Bucu
rești prima etapă a campionatului 
republican de scrimă pe echipe ca
tegoria A. Regulamentul compe
tiției a suferit în acest an o se
rie de importante modificări de 
oarece vechea formulă cu care s-a 
început în anul 1948 și care a a- 
dus un însemnat aport în dezvol
tarea sportului ou armele albe 
la noi în țară era depășită de ce
rințele actuale, de sarcinile noi 
create de însăși această dezvol
tare.

Intr-adevăr, astăzi, în planu] de 
perspectivă al Comisiei Centrale 
de scrimă stau obiective care ne
cesită din partea vîrfurilor spor
tive — reunite în echipele de ca
tegoria A — o pregătire mult mai 
temeinică și mai intensă, spre a 
putea reprezenta cu cinste culorile 
patriei în întîlnirile internaționale. 
In acest sens, după talîtairiie in
ternaționale din anii 1953 și 1954 
s-au tras o serie de învățăminte 
care pot fi traduse ta viață prin 
noua formulă a campionatului.

Iată acum, concret, care sînt 
modificările mari aduse regu'.i- 
mentului în urma concluziilor 
după întîlnirile internaționale: a. 
— concursuri de intensitate mai 
mare care să corespundă concursu
rilor internaționale; b. — spe
cializarea pe arme a trăgătorilor; 
c. — introducerea spadei printre 
probele campionatului pe echipe.

Prin concursurile de intensitate 
mare, adică prin etapele concen
trate ale campionatului se urmă
resc : dezvoltarea rezistenței tră
gătorilor ; crearea unei puteri de 
concentrare superioară ; sporirea 
forței de luptă. Creîndu-se o re
zistență corespunzătoare. aceasta

Campionatul de hochei pe gheață al R. Cehoslovace
Praga 31 (prin telefon). — Campio

natul de hochei pe gheață a R. Ce
hoslovace se apropie de sfîrșit. In 
cursul acestei săptămîni se vor des
fășura meciurile din cadrul etapei 
a Vl-a și Vil-a, urmînd ca echipele 
clasate pe primele două locuri în 
fiecare serie să ia parte la un tur
neu final, care va desemna echipa 
campioană de hochei a R. Ceho
slovace pe anul 1955.

In returul campionatului s-au înre
gistrat și cîteva surprize, lucru care 
demonstrează buna pregătire a unor 
echipe despre care se credea că nu 
vor lua parte la lupta pentru pri
mele locuri. In etapa IlI-a Banik 
Chomutov a suferit o înfrîngere ca
tegorică la Praga din partea echipei 
Spartak Motorlet (9-2). In etapa ur
mătoare Spartak Sokolovo, campioa
na pe anul 1954. a pierdut surprinză
tor la Karlovy Vary în fața echipei 
Dynamo cu scorul de 3-2.

INFORMAȚII 
Iată cum arată un buletin cu 12 rezultate exacte la concursul nr. 4

etapa din 30 ianuarie 1955:
1. Met. St. roșu Orașul Stalin— Voința Buc. (hochei) anulat
II C.C.A. — știința Cluj (hochei) anulat

HI. Fortschritt Meerane — Din. Ber lin (fotbal R.D.G.) 1
IV. Chemie H. Leuna — Chemie K. M. Stadt (fotbal R.D.G.) anulat

V. Vorwărts Berlin — Turb Erfurt (fotbal R.D.G.) 2
VI. Rotat. Leipzig —- Rotat. Babelsb (fotbal R.D.G.) 1
VII. Einh. Dresden — Lokom. Leip zig (fotbal R.D.G ) • 1

VIU. Aktivist Brieske — Wismut K. M Stadt (fotbal R.D.G.) anulat
IX. Empor Rostock — Motor Zwickau (fotbal R.D.G.) 1
X. Dinamo Buc. — C.C.A. (handbal mase), sală) 1
XI. Știința I.C.F — Flacăra Ploești handbal mase, sala) 2

XII. Loc. Buc. — Recolta M.A.S. (handbal mase, sală) X
A. Timișoara — Tg. Mureș (handbal fem. sală) 1
B. Orașul Stalin — București (hand fem. sală) 1
C. Avîntul Deta — Electromotor Tim. (handbal mase, sală) 1
D. Constr. Lugoj — Șt. învățămînt (handbal mase, sală) 2

Meciurile I și II au fost anulate deoarece erau programate în returul 
campionatului de hochei, care a fost amînat din cauza timpului nefavo
rabil la Orașul Stalin. Meciurile IV și VIII au fost anulate, deoarece tere
nurile din Leuna și Senftenberg, pe care urmau să se joace, au devenit 
impracticabile începînd de sîmbătă seara.

S-au depus cca. 194.000 de buletine. Pînă la închiderea ediției s-au gă
sit 3 buletine cu 12 rezultate exacte și 40 cu 11. Trierea continuă

Programai concursului 
PRONOSPORT 

Nr. 5
Etapa din G februarie 1955

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

III. Empor Rostock — Wismut R ari Marx Stadt (fotbal R.D.G.)
IV. Spartak Kralovo Pole — Ruda Hvezda Bmo (camp ceh. hochei)
V. Dynamo Pardubice — Kridla Vlasti (camp. ceh. hochei)
VI. Slavoi Budejovice — Dynamo Karlovy Vary (camp. ceh. hochei) 

Vn. Banik Chomutov — U.D A (camp. ceh. hochei)
VIU. Recolta M.A.S. — Știința I.C.F. (handbal mase, sală)

IX. C.C A. Buc. — Flacăra Ploești (handbal mase, sală)
X Metalul 2 Reșița — Progr. Tim. (handbal mase, sală)

XI. Constructorul Lugoj — Rezervele de Muncă (handbal mase, sală)
XII. FI. roșie Jimbolia — FI. roșie ind. Lînei (handbal fem sală)

MECIURI DE REZERVA

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

va constitui o bază solidă pentru 
ca trăgătorul să poată asimila cu 
ușurință cunoștințele tehnice mul
tiple și, deci, să-și îmbogățească 
posibilitățile tactice. In felul a- , 
cesta trăgătorii vor putea termina 
cu succes 8 sau chiar 12 asalturi 
în loc de 4 într-o etapă de cam
pionat.

Dar participarea în etapele con
centrate ale campionatului cere 
din partea sportivilor un efort mult 
mat mare, deci 0 pregătire mai in
tensă în cadrul orelor de antrena
ment. Față de cerințele noi ale 
campionatului, antrenamentele tră
gătorilor trebuie să crească și ca 
număr și ca timp. In loc de 2—3 
antrenamente pe săptămînâ trebuie 
să se treacă la 4—5 antrenamente, 
fiecare din acestea durând cel pu
țin trei ore în loc de două. In plus, 
seriozitatea și conștiinciozitatea 
trăgătorilor, precuim și exigența 
antrenorilor trebuie să crească pe 
măsura noilor cerințe.

Felul cum au fost concentrate 
etapele acestui campionat nra este 
încă la nivelul intensității concursu
rilor intemaționaile. Dar, țtaîndu-se 
seama de condițiile existente ta mo
mentul de față, s-a acceptat a- 
ceastă formulă urmînd ca în viitor 
concentrarea să fie accentuată. De 
aceea, pregătind echipele, pentru 
campionatul din acest an, antre
norii trebuie să gradeze în așa iei 
intensitatea antrenamentelor, tacit 
trăgătorii 'or să fie capabili să 
susțină un număr cît mai mare (te 
asalturi.

Tot într-o situație de trecere se 
prezintă și specializarea trăgători
lor pe arme. Dacă în acest an un 
trăgător are voie să tragă la ma
ximum două arme, în anul viitor 
se va adopta sistemul „omul și *

In etapa V-a și Vl-a, res
pectiv sîmbătă și duminică, s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
sîmbătă : Kridla Vlastl Olomouc - 
Tankista Praga i-'J ; Spartak 
Brno — Spartak Kralovo Pole 
7-1; Spartak Sokolovo Praga — Ba- 
nik Chomutov 2-1; duminică: 
U.D.A Praga — Spartak Motorlet 
7-3; Spartak Plzen — Dynamo Kar
lovy Vary 4-3; Slavo j Ceske Bude- 
jovice — Spartak Tatra Praga 12-2; 
Ruda Hvezda Brno — Banik Ostrava 
12-1.

In urma acestor rezultate, clasa
mentele celor două serii sînt urmă
toarele:

SERIA A

Spart. Sok. Praga
Banik Chomutov 
Spart. Mot Praga
Dinamp Kar. Vary

12 9 1 2 64:27 19
12 8 2 2 80:40 18
12 6 0 6 57:64 12
12 6 0 6 50:60 12

onosport

proba"‘. Atît formula din acest an, 
cît și cea din anul viitor, îi obli
gă pe antrenorii colectivelor să se 
ocupe de mărirea numărului mem
brilor din cadrul unei secții, deci 
de creșterea în cel mai scurt timp 
a elementelor tinere De asemenea, 
specializarea pe arme îi obligă pe 
antrenori să lucreze mult mai mult 
cu fiecare trăgător în parte, lec
țiile individuale trebuind să atin
gă un minim de 30 de minute.

In fine, ultimul punct care tre
buie discutat este cel în legătură 
cu introducerea spadei ca a treia 
probă masculină în cadrul campio
natului republican pe echipe. Aici 
trebuie arătat că, cu mici excepții, 
toate echipele pleacă de la același 
stadiu de pregătire și, deci, echi
pa care va folosi cele mai bune 

^metode de antrenament va reuși 
să obțină cele mai însemnate suc
cese. Soluțiile cele mai indicate 
sînt aca'ea de a se lucra mult mai 
mult în cadrul orelor de antrena
ment pentru pregătirea trăgători
lor de spadă (bineînțeles fără să 
se neglijeze celelalte arme) și de 
a se promova în cadrul acestei 
probe elemente tinere, nespeciali
zate încă în nici o altă armă.

Cu aceste sarcini în față. atît 
antrenorii cît și trăgătorii fruntași 
din cadrul echipelor de categoria 
A conșțienți de faptu! că-i așteap
tă un an mult mai greu tratare 
să pornească la o muncă mult mai 
intensă. mai conștiincioasă, folo
sind permanent metodele știmțsi- 
f:ce de pregătire. In felul atesta, 
succesul noii formule a camțxona- 
tidui va fi asigurat, și. cu alte 
cuvinte, vom avea trăgători mai 
bine pregătiți pentru viitoarele în
tîlniri internaționale.

După cum reiese din clasamentele 
de mai sus echipele care își vor dis
puta turneul final sînt deja cunos
cute. Indiferent de rezultatele din ul
timele etape, In seria A se vor cali
fica echipele Spartak Sokolovo Pra
ga și Banik Chomutov, iar în seria B 
echipele Ruda Hvezda Bmo și Tan
kista Praga.

Slavoj C. Budejovice 12 5 1 6 63:54 U
Spartak Plzen 12 5 0 7 40:50 10
U.D.A. Praga 12 4 1 7 30:61 9
Spart Tatra Praga 12 2 1 9 39:74. 5

SERIA B

Ruda Hvezda Brno 13 10 2 1 72:29 22
Tankista Praga 12 7 3 2 56:38 17
Kridla VI. Olomouc 12 6 1 5 53:42 13
Spart. Kralovo Pole 12 5 3 4 32:36 13
Banik Vitkovice 12 5 2 5 40:41 12
Dynamo Pardubice 12 4 1 7 47:50 9
Spartak Brno 12 3 3 6 39:54 9
Banik Ostrava 13 1 2 10 34:86 4

A apfrut Nr. 1 — 1955 
al revistei STADION

Tehnica conducerii pucului
O... „minune" de Romeo VL 

lara
,,Contestațiomania“ de Petre 

Gațu
Fără..... mănuși
Invitație la multilateralitate 

de Marius Godeanu
Nr. 474 n-a fost o concurentă 

oarecare, interviu cule?, de S. 
Bonifaciu
O pagină de cuvinte încrucișate 
Inventatorul parașutei

Epigrame
Lanțul slăbiciunilor, caricaturi 

de Matty.



Concursul de schi de la Stina de Vale
De curina s-au intiinit pe pjr- 

tâ'.e de schi de la Stina de Vale 
ce; mat buni schiori dsn Regiunea 
Autonomă Maghiară și din regiu
nile Cluj. Baia Mare și Oradea. 
Aceștia s-au întrecut în concursul 
organizat de comitetul regional 
pentru cultură fizică și' sport 
Oradea. Timpul favorabil, zăpada 
bună și numărul mare de concu- 
renți bine pregătiți au pa-mis ca 
această întrecere, dotată cu Cupa 
Păcii, să se ridice la un nivel 
tehn'c superior, dovedind că în a- 
ceste regiuni se depun eforturi se
rioase atit pentru popularizarea 
6ch:Uui. cit și pentru pregătirea 
schiorilor. O mențiune deosebită 
merită reprezentant i regiun’i Cluj, 
care au obținut mai multe victo
rii Ei nu au reușit însă să se 
claseze pe primul loc pe echipe, 
ștafeta de 3x6 km. fete, care i-a 
reprezentat, fiind descalificată. Pe 
primul loc in clasamentul pe e- 
chrpe se află reprezentativa Re
giunii Autonome Maglrare, care a 
totalizat 100 de puncte. Schiorii 
care au reprezentat regiunea Cluj 
an obținut 105 puncte, clasîndu-se 
pe locul 2, urmaji fiind de schiorii 
din regmnea Baia Mare cu 196 
puncte și de cei din regiunea Ora
dea cu 236 puncte.

RezuTate tehnice ;
Slalom uriaș bărbați: 1. Emil 

Horvath (Locomotiva Cluj), 1:02,0;
2. Andrei Gebefugi (Locomotiva 
Cluj) 1:02,4; 3. Cristea Tabără
(Voința Gdoriiei) 1:06,6 Cobortre

Competiția de tenis
Concursul de tenis de masă or

ganizat de colectivul Voința Lemn 
Mob'îă din CaipitaUă, și dbtat cu 
..Cupa de iarnă*', a început sîm- 
bătă. înregistrîrid um frumos suc
ces de participare Au luat parte 
176 de jucători și 19 jucătoare.

La proba de simplu femei între
cerea a luat «fîrsit cu victoria ti
nerei Mariana Barasch (Știința) 
care s-a arătat într-un vădit pro
gres. Merită a mai fi evidențiate 
și jucătoarele Pia Dumitrescu 
(Voința Lemn Mobilă) șiPiaMar- 
van (Progresul 2) La proba de 
sfanp'u bărbați concursul nu s-a 
terminat încă, întrecerile trrmînd

ILbtulNi: ERi cil oî-A 
CONSOLIDAT POZITiĂ IN 

CAMPIONATUL R.D. GERMANE

In etapa de duminică a campio
natului R.D. Germane s-au înregis
trat, în general, rezultate normale. 
Excepție face idoar victoria catego
rică obținută de Turbine Erfurt in 
fața echipei Vorwărts Berlin, cu 
5—2. Rezultatul constituie o sur
priză întrucjt Turbine a jucat în 
deplasare, la Berlin, și echipa Vor
wărts a fost multă vreme fruntașă 
a clasamentului. Prin această vic
torie, Turbine și-a consolidat pozi
ția de fruntașă a clasamentului, 
mai ales că echipele clasate pe ur
mătoarele locuri Dinamo Berlin și 
Lokomotive Leipzig au pierdut 
două puncte prețioase. Codașa cla

samentului Fortschritt Meerane — 
care se află într-o accentuată re
venire de formă — a învins cu 10 
Dinamo Berlin. Rotation Leipzig a 
întrecut cu 4-2 echipa Rota
tion Babelsberg. Cu aceiași scor 
s-a terminat și întîlnirea dintre 
Einheit Dresden și Lokomotive 
Leipzig. EmpOT Rostock (echipa 
combinatului piscicol) a întrecut 
cu 3-0 echipa Motor Zwickau. Ce
lelalte meciuri programate (Che- 
mie Halle Leuna—Ghemie Karl 
Marx Stadt și Aktivist—Wisrnut 
Karl Marx Stadt) au fost aminate 
din cauza timpului nefavorabil, ia
tă clasamentul :
1 Turbine Erfurt 17 9 5 3 37:17 23
2. Dinaxno Berlin 15 9 1 G 31:23 19
3 Lok. Leipzig 13 8 3 5 24:19 19

4. Wismut K. M. St. 15 7 ‘I <i :ÎS:28 :L8
5. Eînh. Dresden 17 8 2 7 44:40 18
6. Akt. Brieske 16 7 3 4 26:27 2 7
7. Mot. Zwickau 13 8 0 8 29:27 16
8. Vor wărts 15 5 5 5 21:23 15
9. Rot. Leipzig 15 5 5 5 27:22 15

10. Emp. Restock 16 6 2 8 16:21 !4
11. Chem ie Halle 16 6 2 8 20:23 14
1?. Chesnie K. M. St. 15 4 5 6 21:29 13
13. Ret. Babels. 16 5 2 9 18:26 12
14. Fort. Meerane 16 4 1 11 31:33 9

IN R.P. UNGARA ACTIVITATEA 
COMPETITIONALA SE REIA IN 

FEBRUARIE

In R.P. Ungară activitatea com- 
petițională începe la 13 februarie 
prin desfășurarea meciurilor din 
cadrul „Cupei R. P. Ungare”. La 
această dată vor intra în competiție 
și echipele de categoria A. La 20 
februarie se va desfășura o nouă 

barbați: 1. Andrei.. Gebfefiigi 3:21,0;
2. Ștefan Popovici (Progresul 
Oradea) 3:21,2; 3. Emil Horvath 
3:34.2. Slalom special bărbați:
1. Efemer Nagy (Progresul Mier
curea Ciuc) 115,5 sec.; 2. Ște
fan Popovici (Progresul Oradea) 
117,1 sec.; 3. Ludov’c Horvath 
(Metalul Baia Mare) 121,3 sec. 
15 km. fond bărbați: Erno Hor
vath (Progresul Odorhei) lh.06:0;
2. Bela Nagy (Voinja Miercurea
Ciuc) 1 h. 06:16; 3 Bela Bartha 
(Voința Miercurea Ciuc) 111.06:27. 
Ștafeta 4x10 km. bărbați : 1. Re
giunea Autonomă Maghiară 
2. h. 16:45. 2. Regiunea Cluj 2.1. . 
20:42; 3. Regiunea Baia Mare
2 h. 32:27.

Slalom uriaș fele: 1. Irma Botar 
(Voința Odorhei) 1:05,0; 2. ITona 
Micloș (Locomotiva Cluj) 1:13,1;
3 Ileana Daniel (Locomotiva Cluj)
1:23,0. Cobortre fete: 1. Ilona Mi
cloș 3:11,0: 2. Ileana Daniel 3:32.0; 
3 Hella Negoită (Progresul Tg. 
Mureș) 4:25 3. Slalom special fete:
1. Ilona Micloș 163,6 sec.; 2. Irma 
Botar 186,7 sec.; 3. Ileana Daniel 
217,7 sec. Fond 5 km. fete: El
vira Balint (Voința Miercurea 
Ciuc) 44:03,0; Victoria Sza-bo (Vo
ința Tg. Mureș) 46:44.0; 3. Elena 
Bodea (Metalul Baia Mare)
51:00,0. Ștafeta 3x6 km. fete ;
1. Regiunea Autonomă Maghiară
2. h. 15:0 ; 2. Regiunea Baia Mare
2 h. 34:35; 3. Regiunea Oradea
3 h 02;0.

(De la subredactia noastră din 
Cluj).

de masă cu handicap
să se desfășoare in continuare joi 
după amiază dela ora 17, tot în 
sala colectivului Voința Lemn Mo
bilă din str. Soarelui Nr. 7.

Iată rezultatele tehnice mai im
portante: simplu femei: Pia Mar- 
van-Teli Gropescn 2-1. Mariana 
Barasch-Maria Golopența 2-1, Pia 
Marvan-Irma Magvari 2-1, Ba- 
rasch-Stăncescu 2-0, Pia Dumi- 
trescu-Pia Marvan 2-0; finala: 
Mariana Barascli-Pia Dumitrescu 
2-1. Simplu bărbați: Martiniac-A- 
tanasiu 2-0, Santafena-Cireșeanu 
2-1. Vartanîan-Santalenn 2-1. Var
tanian — Bănciirfesca 2-1, Sziaba- 
lian-Nazarbeghiam 2-1. Ananighian- 
Torscu 2-1.

etapă. Finala acestei competiții va 
avea loc la 10 august

La 27 februarie va începe cam
pionatul categoriei A. In vederea 
acestor competiții echipele maghia
re și-au început pregătirile. Du
minică, echipa Kinizsi a învins cu 
18—3 echipa M.A.V.A.G.

FOTBALIȘTII SOVIETIC) 
DIN NOIJ ÎNVINGĂTORI 

ÎN INDIA
DELHI (Agerpres) TASS trans

mite:
După cum se știe, de cîteva zile 

se găsește în vizită în India o se
lecționată sovietică de fotbal. La 
28 ianuarie, fotba’iștii sovietici 
au jucat la Benares cu echipa se
lecționată a Federației indiene de 
fotbal. Victoria a revenit fotbaliș
tilor sovietici cu scorul de 4-0. O 
zi mai tîrziu, în orașul Luknow 
echipa sovietică a jucat cu echipa 
selecționată a statului Uttar, ob- 
ținînd victoria cu scorul de 9-0.

CONGRESUL FEDERAȚIEI 
INTERNAȚIONALE DE FOTBAL

La 1 și 2 martie va avea loc la 
Viena Congresul F.I.F.A. Cu acest 
prilej se va discuta printre altele, 
organizarea unui campionat euro
pean de fotbal. Propunerile făcute 
pînă acum în această direcție cer 
ca acest campionat să înceapă cu 
un an înaintea campionatului mon
dial și să se termine în același an, 
în care se desfășoară campionatul 
mondial.

La 27 și 28 februarie reprezen
tanți ai federațiilor de folbal din 
Austria, R.P. Ungară, R. Ceho
slovacă și Italia se vor întruni tot 
la Viena unde vor discuta formula 
de organizare și desfășurare a Cu
pei Europei și Cupei Europei Cen
trale — competiții cu o veche tra
diție. Prima este rezervată echipe
lor reprezentative de țări, iar cea 
de a doua, echipelor de club.

MECIURI INTERNAȚIONALE

BELGRAD.— Două din echipele 
jugoslave de fotbal aflate în pre
zent în turneu peste hotare, au 
susținut jocuri în Turcia și Egipt. 
Dinamo Zagreb a jucat la Port 
Said cu selecționata Sueztilui și a 
cîștigat cu 2-1, iar Haiduc Split 
a jucat la Ankara unde a învins 
cu 3-2.

Ultima zi a concursului internațional de schi 
de la Moscova

Au asistat peste 40.000 de spectatori
Moscova 31 (prin telefon). — 

Peste 40.000 de spectatori au asis
tat ia întrecerile din ultima zi a 
marelui concurs internațional de 
schi disputat la Podrevskovo. Din 
păcate însă, mai mulți din cei mai 
buni concurenți, printre care și 
campionul mondial Vladimir Kuzin 
nu au luat startul, fiind bolnavi. 
Totuși, întrecerile au fost toarte 
disputate, iar rezultatele înregis
trate sînt de înaltă valoare.

Cum temperatura, a scăzut brusc 
de la zero grade la minus 5 gra
de, în timpul desfășurării probei de 
30 de km., mulți dintre concurenți 
au fost handicapați din cauza ce
rii. Astfel, concurentul sovietic Te
rentiev, care a luat startul printre 
cei dintîi, a mers excepțional pe 
prima buclă de 15 km., însă a fost 
întrecut de alți concurenți, deoa
rece între timp zăpada înghețase 
cu totul. Mulți alți schiori care au 
luat startul, printre care și cîști- 
gătorii probei, suedezul Jerenberg 
și norvegianul Stoken, au folosit o 
ceaiă mai potrivită pentru această 
zăpadă schimbătoare. Spectatorii 
prezenți de-a lungul întregii pîrtii 
au aplaudat .pe învingător, care a 
arătat o puternică revenire de for
mă. Jerenberg, ca și norvegianul 
Stoken s au dovedit bine pregă
tiți, dozindu-și cu pricepere efortul. 
Clasamentul probei este următorul : 
1-2 Jerenberg (Suedia) 2h.06:41,0,

Fruntași ai patinajului sovietic

—.
La recentele campionate unionale de patinaj | In probele feminine, consacratele Rimma Jukova, 

viteză, Boris Șilkop (in mijloc) și-a confirmat (stingă) și Sofia Kondakova (dreapta) s-au nu- 
înalta sa clasă, cucerind din nou titlul de cam- l mărat printre premiate, impunindu-se drept preten- 
pion absolut. dente serioase la apropiatele campionate ale lumii.

BORIS SPASKI SE AFIRMĂ
Vă mai amintiți de Boris Spaski? 

Fără îndoială că da. Oricine a a- 
6istat acum doi ani ‘la cel de al 
lll-lea turneu internațional al R.P-R. 
își amintește'desigur de acel ado
lescent cu păr blond și priviri ne- 
astîmpărate, aproape un copil, care 
părea ajuns numai întîmpiător pe 
scena Teatrului G.C.S., în mijlocul 
atîtor mari maeștri și maeștri ai 
jocului de șah. Și totuși, cu fie
care partidă, tînărul Spaski demon
stra din ce în ce mai convingător 
că-și merită locul printre corifeii 
șahiști, iar la sfîrșitul turneului n-a 
mai fost pentru nimeni o surpriză 
să-i citească numele pe locn! V, 
printre premiați. Neuitată rămâne 
partida cîștigată de tînărul șahist 
sovietic, în fața redutabilului maes
tru norvegian Olaf Barda, partidă 
care a fost distinsă cu p'emiul I 
de frumusețe. Să punem din nou 
pe tablă pozitia-cheie:

SPASKI

BARDA i
Aci Spaski a pregătit o foarte 

frumoasă combinație, bazată pe un 
sacrificiu de figură, departe calcu
lat. A urmat surprinzător 22... Cf:d5! 
23. c:d5 (Mai slab este 23. Dd3 

Stoken (Norvegia) 211.06:41,0- 3. 
Terentiev (U.R.S.S.) 2h.08:44,0 ; 4. 
Anikin (U.R.S.S.) 2h.l0:04,0. Un re
zultat frumos a obținut concurentul 
cehoslovac Cardal care s-a clasat 
pe locui ai 7-lea. Din echipa noas
tră a luat startul in această probă 
numai Constantin Enache care a 
terminat in 2 h. 21:20,0, întrec: rid 
pe toți eoncurenții polonezi și bul
gari.

Foarte pasionantă a fost între
cerea pe 10 km. rezervata fondiste- 
lor. Pe primii 5 km. cel mai nun 
timp îl obținuse Ia un moment dat 
concurenta sovietică Jaleste 22:49,0. 
Un timp foarte apropiat de al ei 
jl obținuse pe această distanță și 
Erohina. Controlîndu-se însă timpul 
realizat de Valentina Țareva după 
trecerea la 5 km. s-a văzut că a- 
ceasta a trecut după 21:48,0. Ța
reva a continuat cursa in același 
ritm, ciștigjnd pînă la urmă cu un 
avantaj de aproape un minut față 
de cea de a doua clasată Kozîreva. 
Clasamentul probei: 1. Țareva 
(U.R.S.S.) 46:56»0; 2. Kozîreva
(U.R.S.S.) 47:24,0; 3. Erohina
(U.R.S.S.) 48:04,0; 4. Suzina
(U.R.S.S.) 49:02,0; 5. Jaleste
(U.R.S.S.) 49:08,0.

Proba de sărituri speciale s-a 
desfășurat Ia trambulina de pe co

Na 6! 2k N:do C:d5 25. D:d5 T:c2)
23...  Na6 24. Ddî N:fl 25. N:fl 
C:d5 26. D:d5 T:c2 27. Ne3 De6! 
(Abia acum negru! culege primele 
roade ale acțiunii sale, obținînd o 
clară superioritate pozițională) 28 
Da8+Nf829, Nf2 D:b3 39. «5 Tel! 
31. Rg2 (La 31. Cg4 T:fl + 32. R:f 1 
D:h3+ 33. Dg2 D:g2+ 34. R:g2b.3 
negrul cîștigă) 31 .. Da3 32. Dd5 
Tal! 33 Cg4 Dat,! (Punctul final al 
combinației) 34. Nc4 Ng7 35. D:a8+- 
T:a8 36. Cf6+ N:I6 37. g:f6 Tal 
38. Nel b3 39. Nc3 Ta2+ 40. Rf3 
Tc2 și albul a cedat

După turneu, în timpul unei con
vorbiri tovărășești cu corespondenții 
de presă, Boris Spaski își lua un 
angajament de preț în fața încerca
tului său dascăl în șah, marele 
maestru A. A. Lilienthal : .„..Pro
mit că voi continua să învăț, mă voi 
strădui să joc bine, ca aci la Bucu
rești, din ce în ce mai bine..."

Școlarul din Leningrad, care acum 
a împlinit 18 ani, și-a ținut promi
siunea. Bineînțeles, nici nu i-a fost 
prea greu, cu un tatent ca al său I 
O nouă mărturie a acestuia a fost 
prilejuită recent de disputarea semi
finalelor celui de al XXIl-lea cant- 
pionat de șah al Uniunii Sovietice. 
Spaski s-a calificat pentru finală, 
care începe la 11 februarie, și va 
concura, deci direct pentru titlul de 
campion unional.

Iată aci o partidă jucată de B. 
Spaski în semifinala de la Lenin
grad, unde el a ocupat locul patru în 
clasament, după Taimanov, Scerba- 
kov și Kan, dar înaintea lui Liși- 
țin, Ragozin și alte nume consa
crate :

APĂRAREA GRUNFELD
Alb : B. Spaski

Negru : V. Bivșev
1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 d5 4. 

linele Lenin, Specialiștii în această 
probă, eoncurenții norvegieni și 
suedezi, au avut cele mai bune în
cercări, cîștigînd primele două 
locuri. Gampionul mondial la com
binată nordică, norvegianul Ste- 
verșen care la concursul de sări
turi pentru combinată a avut două 
încercări căzute, a reușit de data 
aceasta să cîștige proba, obțințnd 
notele cele mai mari. Cele două 
sărituri ale sale au măsurat 60 și 
62,5 m. cu un total de 216 pct. Pe 
locul idoi s-a clasai Nicolai Trusov 
(U.R.S.S.) cu 211,5 pct., iar pe lo
cul trei Iutii Skvorțov (U.R.S.S.). 
Dintre eoncurenții romîni, cea mai 
frumoasă comportare a avut-o Cor
nel Crăciun. El a fost însă mult 
prea emoționat, nereușind să reedi
teze aceleași sărituri de la antre
nament Cea mai bună încercare 
a sa din concurs a măsurat 49,5 m. 
Cu toate că săritorii noștri, Cră
ciun, Munteanu și Bjrlă au între
cut trei concurenți cehoslovaci și 
doi concurenți polonezi, stilul lor 
lasă încă de dorit, astfel că notele 
care le-au fost acordate de arbitri 
sînt destul de mici.

ȘTEFAN STAICULESCU 
din colectivul de antrenori 

al echipei romîne

DIN NOU!
Ngă (Mai des uzitate sint variante
le 4. c:d și 4. Cf3) 4... Ce4 5. Nf4 
(Mai promițător decît 5. c:d5 C:g5
6. h.4 Ce4 7. C-e4 D:d5 sau 5. C:e4 
d:e4 6. Dd2 c5!) 5„. C:c3 6. b:c3
Ng7 7. e3 0—0 8. C13 c8 (Se putea 
încerca și 8... c5. mutare proprie a- 
cestui sistem)9. Nd3 d:c4 (Comen- 
tînd această partidă în „Sovietici 
Sport", maestrul Kamîșov a propus 
aci 9... Ne6 și la 10. Cg5 Cd7! 11. 
C:e6 f:e6, cu amenințarea e6—e5) 
Î0. N:c4 Cd7 11. 0—0 Cb6 12. Nb3 
Cd5 13. Ce5! (Intr-o poziție aparent 
egală, Spaski găsește o fină posibi
litate de a obține inițiativa. Nu se 
poate lua pionul cu 13 .. C:c3, din 
cauza 14. C:f7! T:f7 15. N:f7+ R:f7 
16. D:b3+ Cd5 17. e4 N:d4 18. Tadl 
e5 19. Ne3! cu avantaj pentru n'b'
13.. C:f4 14 e:f4 Dd6 15. Tel e6 16. 
DÎ3 Te8 17-h4! (Poziții oferă albu
lui posibilitatea urmi atac Ia roca
dă sub forma tipisă a înaintăr ii pio
nului marginal) 17... 16 18. Cd3 b6
19. h5 g:h5 (Este greu de găsit apă
rări bune în fața unor amenințări 
atît de puternice cum eate. de pildă,
20. h:g6 h:g6 21. f5! g:f5 22. D:f5. 
Mutarea din partidă duce, însă, la 
prăbușirea rapidă a poziției negru
lui) 2O.f5 Rh8 21. Cf4 Nb7 (Nu a- 
jută nici 21... e5 22 D.ho N:f5 23. 
D:f5 e:f4 24. Nc2 RgS 25, D:h7+ 
Rf8 26. Nb3! si albul cîștigă) 22. 
f:e6 Te7 23. C:h5 Tf8 (împotriva 23. 
C:g7 R:g7 24. Te4!) 24. Cg3 c5 25. 
d5 c4!7 (O ultimă încercare de a ob
ține contrașanse) 26. Cf5 Dc5 (La 
26 .. N:d5,. urmează simplu 27. Dh5. 
și '28. C:e7) 27. N:c4 T:e« 28. T:e& 
b:c4 29. Dg3 Tg8 30. Te8! și negrul 
cedează.

O partidă care demonstrează nu 
numai talent, cî și maturitate în 
concepția de joc.



S-A ÎNCHEIAT turul campionatului categoriei a la hochei
Echipa C. C. A. pe primul loc in clasament

Duminică seara s-a încheiat — 
pe patinoarul Filimon Sîrbu din 
Orașul Stalin — în fața a 6.000 
de spectatori, turul campionatului 
categoriei A la hochei. Prin vic
toria obținută asupra echipei A- 
vîntul Miercurea Giuc (3—1), e- 
chipa C.G.A. s-a clasat pe primul 
loc al turului, confirmîndu-și ast
fel superioritatea asupra celorlalți 
participanți la campionat Acest 
rezultat este deplin ir iritat pen
tru că C.G.A. a desfășurat în mod 
constant un joc modern, rapid, 
bazat p2 ofensivă.

Este de remarcat, de asemenea, 
felul excelent în care echipa G.G.A. 
îșr organizează apărarea, precum 
și eficacitatea jucătorilor ei în 
fața porții adverse. Principala ca
litate a acestei echipe este însă 
aceea că ea beneficiază de două 
formații egale ca valoare.

După cele 15 jocuri ale turului, 
clasamentul este următorul:
1. G.G.A. 5 5 0 0 47:3 10
2. Avîntul M. Giuc 5 4 0 1 43:7 8
3. Știința Gluj 5 3 0 2 31:31 6
4. Voința Buc. 5 113 14:46 3
5. Metalul St. roșu 5 1 0 4 15:33 2
6. Dinamo Tg. M. 5 0 1 4 7:42 1

Simbătă dimineața s-a disputat 
jocul C.G.A.-Dinatno Tg. Mureș 
în care bucureștenii au obținut 
o victorie clară cu scorul de 11—0 
(4—o-, 3—0; 4—0), prin punctele 
înscrise de Dlugoș (3), Nagy 
(2), Zografi, Peter, Osaka, L6- 
rincz, Tudor și Măzgăreanu.

In primul joc de simbătă seara 
Avîntul Miercurea Ciuc a întrecut 
cu ușurință echipa Voința Bucu
rești. Rezultatul: Avîntul Miercu
rea Giuc-Voința București 15—0 
(11—0; 3—0; 1—0). Au înscris
Incze I (3), Incze II (2), Fenke I 
(2), Ferenczi (3), Spierer (2), 
Incze III, Szabo și Fodor. In con
tinuare s-a disputat jocul Știința 
Cluj-Metalul Steagul roșu. Ambele 
echipe s-au prezentat pe gheață 
fără o serie de jucători de bază: 
Știința Gluj (Fenke II și Beneș) 
și Metalul Steagul roșu (Pascu și 
Preda). Studenții clujeni au ob
ținut o muncită, dar meritată vic
torie ; 8-4 (3-1; 2-1; 3-2).
Au înscris: Covaci V (3), Gsa- 
sar (2), Hajdu, Gali și Takacs 
pentru Știința Gluj, iar pentru 
Metalul Steagul roșu, Martonfi 
(2), lonescu și Găruntu.

Duminică s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate :

ȘTIINTA CLUJ-VO’NTA BUCU
REȘTI' 2—4 (2—1; 3—2; 7—1)

In primele două reprize jocul a 
fost deosebit de îndîrjit, bucureș
tenii luptînd de la egal cu echipa 
Știința din Cluj. La un moment 
dat chiar, rezultatul a fost de 3-3. 
Spre surprinderea generală însă, 
în repriza a treia echipa Voința 
București nu a mai putut face 
față ritmului de ioc și a fost în
trecută la scor. Punctele au fost 
înscrise de Covaci V (4), Csasar 
(4), Takacs (2), Hajdu și Kras- 
ser pentru Știința Gluj, iar pen
tru Voința de Ganga II (2), Ni
mereală și Pană. Au arbitrat I. 
Lupu și L. Vacar.

Noi victorii internaționale 
ale sportivilor sovietici

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
transmite: Pe stadionul „Dinamo“ 
dtrr Moscova s-a desfășurat la 28 
ianuarie cea de a doua întîlnire 
prietenească ide hochei pe gheață 
între echipele Nord Rhein West- 
fahlen (Germania occidentală)’ și 
reprezentativa orașului Moscova.

Echipa hocheiștilor germani a 
apărut pe teren în aceeași forma
ție ca și în urmă cu două zile. In 
schimb, în echipa orașului Mos
cova au fost făcute mai multe 
schimbări. Astfel, au jucat porta
rul Mkîrtcian, apărătorii echipei 
secunde a orașului și alți jucători 
tineri. Excelent au jucat atacanții 
Vsevolod Bobrov, Alexei Gurîșev, 
Valentin Kuzin, Viktor Suvailov.

Hocheiștii echipei germane mi 
au reușit să se organizeze în apă-

R. P. UNGARĂ—
SOFIA 31 (Prin telefon) — Ieri 

(N.R. duminică) seara s-a desfă
șurat întîlnirea prietenească dintre 
reprezentativele ide'lupte clasice ale 
R. P. Ungare și R. P. Bulgaria. 
Oaspeții au obținut victoria c» 
scorul de 6-2 Meciurile au fost

Fază din jocul C.C.A. — Metalul Steagul Roșu, c'iștigat de 
primii. In fotografie Nagy (C.C.A.) și Pascu (Metalul Steagul 

Roșu) își dispută pucul.
METALUL STEAGUL ROȘU- 

DJNAMO TG. MUREȘ 
4—1 (0—0; 0—1; 4—0)

Acest meci a fost unul din cele 
mai disputate din întreg turneul. 
In prima repriză jocul a fost în 
general egal, iar în cea de a doua 
deși localnicii au dominat, totuși 
Dinamo a deschis scorul prin 
Pircan. La începutul reprizei a 
treia Racoviță a egalat și apoi, 
profitînd de faptul că Dinamo a 
rămas în patru ,ucători de cîmp 
(Solyom a fost eliminat), meta- 
lurgiștii au înscris două goluri 
prin lonescu și Martonfi. Scorul 
final a fost pecetluit de Tiron. 
Victoria echipei din Orașul Stalin 
este meritată, dar scorul este prea 
sever, avînd în vedere că Dinamo 
a ratat numeroase ocazii. Au 
arbitrat I. Florescu și Fl. Mari
nescu.
C.C.A.—AVÎNTUL MIERCUREA 
CIUC 3—1 (1—1; 1—0; 1—0)
Echipele au aliniat cele mai 

bune formații : C. C. A.: Dron- 
Gsaka, Măzgăreanu-Zografi, Fla- 
maropol, Peter, Dlugoș, Raduc- 
Lorincz, Nagy, Ganga I, iar A- 
vîntul Miercurea Ciuc: Sprencz I- 
Kovacs I, Fenke I, Incze I, Incze 
II, Incze III, Togănel, Spierer, 
Torbk I, Fodor, Szabo, Ferenczi.

Meciul a început într-o atmos
feră încordată. In primele minute, 
jocul a fost egal. Jucătorii ambelor 
echipe au fost nervoși și au ratat 
ocazii de gol (Lorincz, Flama- 
ropol, Incze II și Ferenczi). Sco
rul a fost deschis în minutul 17 
de Ferenczi. După acest gol echi
pa din Miercurea Giuc a scăzut

Reorganizarea campionatului
Comisia centrată de hochei 

a hotărît reorganizarea campio
natului republican de hochei 
categoria B, Acesta se va dis
puta în două serii una la Ora
șul Stalin și cealaltă la Mier
curea Ciuc între 8 și 15 fe
bruarie. Echipele participante 
vor fi prezente în orașele res
pective în seara zilei de 7 fe
bruarie. Ele au fost împărțite 
pe serii, după cum urmează:

rare pentru a stăvili atacurile re
petate ale sportivilor sovietici. A- 
ceiasta a permis echipei orașului 
Moscova 6ă înscrie în prima re
priză cinci puncte, în cea de a 
doua șapte, iar repriza a treia s-a 
terminat cu scorul de 2—1 în fa
voarea echipei germane. Meciui a 
fost cîștigat de echipa orașului 
Moscova cu scorul de 13—2 (5-0, 
7-0, 1-2).

★
La 28 ianuarie s-a desfășurat la 

Tbilisi întîlnirea internațională de 
lupte libere dintre echipele repre
zentative ale Japoniei și RSS 
Georgiene.

Victoria a revenit echipei repre
zentative a RSS Georgiene cu re3
7.ultatul  de 6—2. 

j dîrz disputate, toate teirntaîndiu-se 
| la sfîrșitul celor 15 minute reguta- 
1 men tare.

IGa arbitru neutru a funcționat 
D. Cuc (R.PR.).

T. MRISTOV
corespondent

R. P. BULGARIA 6-2, LA LUPTE CLASICE

ritmul de joc, Iar G.C.A. a trecut 
la o puternică ofensivă. Cu 5 se
cunde înainte de sfîrșitul reprizei 
Gsaka a șutat, iar Fenke I a 
intervenit și încercînd să pprească 
pucul l-a deviat în propria poartă: 
1—1.

In repriza a doua jucătorii de 
la Avîntul au dat semne de obo
seală și G.G.A. a preluat iniția
tiva, jucînd foarte agresiv. Mili
tarii au făcut un joc de uzură 
atacîndu-și adversarii totdeauna în 
propria lor treime și împiedicîn- 
du-i astfel să inițieze acțiuni. In 
min. 5 al reprizei Peter a marcat 
din apropiere, urcînd scorul la 2-1.

In cea de a treia repriză, tot 
în min- 5, profitînd de o bîlbîială 
a lui Fenke I și Kovacs, Flama- 
ropol a interceptat pucul și a în
scris: 3—1. Pînă la sfîrșitul me
ciului ambele echipe au avut o- 
cazii de gol (mai clare cele ale 
echipei din M. Giuc) care nu au 
putut fi însă fructificate. Partida 
s-a încheiat astfel cu o deplină și 
meritată victorie a echipei G.G.A.

Bucureștenii au fost superiori 
prin omogenitate, viteză, putere de 
luptă și orientare tactică. Cel mai 
bun de pe teren a fost Osaka. 
S-au mai remarcat Dron, Nagy și 
Dlugosch de la G.G.A. și Ferenczi 
și Fodor de la Avîntul.

Buna desfășurare a jocului a 
fost asigurată de arbitrajul lui 
L. Sîngeorzan și V. Vorniceanu.

Returul campionatului categoriei 
A la hochei începe mîine (N. R. 
astăzi), tot la Orașul Stalin.

RADU URZICEANU

categoriei B
Orașul Stalin; Știința Galați, 

Constructorul Orașul Stalin, 
Metalul Uz. Tr. Orașul Stalin, 
Avîntul Sebeș, Flamura roșie 
Sighișoara, Rezervele de muncă 
București și Progresul Iași.

Miercurea Ciuc: Progresul 
Gheorghieni, Progresul Ciuc, 
Progresu] Rădăuți, Constructo
rul Petroșani, Constructorul 
Tg. Mureș, Flamura roșie Tg. 
Mureș și Flacăra

Sportivii sovietici ou plecat
la campionatele europene

de patinaj viteză
MOSCOVA (Agerpres). TASS 

transmite:
La 30 ianuarie a părăsit Mos

cova, plecînd spre Falun (Suedia) 
echipa patinatorilor sovietici care 
va participa la campionatele eu
ropene de patinaj viteză. Din de
legația sportivitor sovietici fac 
parte Boris Silkov, campion mon
dial și european, cunoscuții pati 
natori Oleg Goncearenko, Ev
ghenii Grișin, Dmitrii Sakunenko, 
precum și tinerii sportivi Iurri 
Ivașkin și Iuriii Kislov.

—o— 
întilnirile hocheiștilor polonezi

VARȘOVIA 28 (Agerpres) PAP 
transmite:

După o scurtă perioadă de odih
nă, hocheiștii polonezi vor reîn
cepe întîlnirile internaționale. La 
începutul lunii februarie echipa re
prezentativă a R. P. Polone va 
participa Ia un turneu internațio
nal organizat în R.D. Germană. La 
reîntoarcere, hocheiștii polonezi vor 
juca cu echipa reprezentativă a 
Norvegiei, precum și cu selecționatele 
orașelor Stockholm și Praga.

A U SOSIT MINGIILE
Pentru o partidă de tenis de 

masă sînt necesare următoarele:
a) doi jucători
b) o masă
c) un fileu
d) două palete
e) o minge de celuloid.
Cel dm Deva erau In regulă 

cu punctele a, b, c și d, dar U 
încurca punctul ...„e", Intr-ade
văr, de la o vreme se resimțea 
din ce in ce mai tare lipsa min
gilor de tenis de masă. Așa 
stlnd lucrurile, nu e greu de 
bănuit cu cită nerăbdare a fost 
așteptat coletul trimis de 
RD.M.S. București sucursalei 
din Deva, colet care, potrivit 
unei adrese cuprindea 800 min
gii Să tot joci de-aici încolo 
tenis de masă nu numai la 
Deva, dar cit e regiunea Hune
doara de mare I

Clnd a sosit la Deva trenul 
care aducea mult așteptatul 
colet — după cum ne scrie T. 
Roibu, de la subredacția noastră 
— in gară a fost fierbere mare. 
Peronul era înțesat de lume fi 
doar fanfara orașului mai lip
sea ca să dea acestei sosiri 
caracterul unui mare eveni
ment... Prețioasa încărcătură fu 
coborită cu toată grija și așe
zată ușurel in magazie, de parcă 
ar fi fost vorba de niște ouă— 
De altfel, pe colet era o eti
chetă pe care scria: Fragil! 
mingi tenis de masă. Entuzias
mul nu mai cunoaștea margini. 
Cîțiva tineri se oferiră chiar să 
care ei coletul, pînă în centru, 
la I.D.M.S. Intre timp, coloana 
se îngroșa, alți sportivi abătîn- 
du-se din drum și pornind și ei 
spre magazin, ca să asiste la 
festivitatea deschiderii coletului—

...In magazin nu mai era loc

HAI LA SCHI!!
Telefonul zbîrnii prelung... 

Petre S. Ion, activist al colecti
vului sportiv Voința-Călărași ri
dică receptorul:

— Allo Călărașii ? Aici aso
ciația Voința 1 Ați trimis la Pre
deal, la campionate, doi schiorf! 
așa cum v-am anunțat în adresa 
noastră ?

In clipa aceea, tov. Petre S. 
Ion își aminti că nu se făcuse 
nici un fel de forme de plecare. 
Pusese adresa intr-un dosar și 
o — uitase citva timp acolo, 
iar mai tirziu, la rîndul lui pre
ședintele colectivului, neglijase 
să se ocupe de forme.

Ei, acum ce te faci ? Pe cine 
trimiți ? Noroc că îi zări pe geam 
pe tinerii Lazăr Arghiriadis și 
Ion Dumitrescu de la cooperati
va „Higiena".

— Măi, bine că v-am găsit. 
Plecați la concurs la Predeal.

— Plecăm, nene I
Și — după cum ne relatează

Pe scurt
■ La campionatele mondiale de 

lupte clasice care se vor desfășura 
în localitatea Karlsruhe, și-au a- 
nunțat pînă în prezent participarea 
15 țări, cu un număr total de 110 
luptători. Campionatele se vor des
fășura țn cursul lunii aprilie.

■ Federațiile sportive ale țărilor 
asiatice au hotărît la ultimul con
gres, desfășurat la Manila, să in
vite o reprezentativă a atleților eu
ropeni în vederea unei înitîtairi 
Europa-Asta. întîlnirea ar urm-a 
să se desfășoare în noiembrie la 
Tokio.

«La Helsinki s-a desfășurat în- 
tțlnirea feminină de handbal în 
sală între echipele Spartak Subotica 
(Iugoslavia) și reprezentativa Fin
landei. Victoria a revenit echipei 
Spartak cu scorul de 4-3.

■ La Goteborg (Suedia) s-a des
fășurat întîlnirea internațională de 
handbal în sală între echipele na
ționale ale Suediei și Germaniei oc
cidentale. Echipa Suediei a cucerit 
o victorie cu concludentul scor de 
30-17 (17-10).

■ După cum anunță ziarele ita

să arunci un ac t M.utți cetățeni 
rămăseseră pe afară și urmă
reau pe geam desfășurarea — 
evenimentelor.

lnsfirșit, capacul lăzii fu des
făcut... 116 priviri se ațintiră 
asupra responsabilului, care citea 
scrisoarea ce însoțea coletul : 
„Vă trimitem 400 mingi tenis da 
masă din cota planificată pen
tru regiunea dv. Expeditor: Fa
brica Haia Lifschitz-Or.aidea“.

— Aha! Nu 800 I Numai 4001 
se otări unul.

— Bune și 4001 exclamă 
altul, în timp ce responsabilul 
continua să desfacă pachetul.

Deodată, se făcu din nou tă
cere,.. Aceleași 116 priviri (plus 
cele de la geamuri I) se ațintiră 
și mai atente asupra lăzii— 
Unii se frecară la ochi— Că 
cu ochelari începură să-și ștear
gă lentilele... Mingile aveau o 
formă... curioasă. In primul rtnd 
erau cam lunguiețe și apoi a- 
veau un fel de- moț de cauciuc. 
După prima clipă de stupoare, 
oamenii și-au dat seama că ta 
loc de mingi de tenis de mată 
li se trimisese un colet ca— 
biberoane I

Sportivii au fost cam amărîți 
în ziua aceea.

In schimb s-au bucurat-, sa-

corespondentul nostru Toma Joga 
— au plecat... De fapt, nici 
unul nici altul, nu puseseră 
pînă atunci schiurile nici pe 
umeri, dar-mi-te in... picioare. 
Iar performanțele obținute la 
Predeal, la campionatele asocia
ției Voința, au fost... corespun
zătoare: unul a nimerit într-o 
groapă, iar celălalt fu așteptai 
multă vreme la sosire, intr-un 
tirziu, se văzură alunecînd la 
vale o pereche de schiuri, în 
timp ce posesorul lor se scutura 
de zor de zăpadă...

...Sîntem gata să ținem ră
mășag că în raportul de activi
tate al colectivului sportiv Vo
ința-Călărași, va figura la loc 
de cinste, printre... realizări, 
„mobilizarea" făcută pentru 
campionatul de schi al asocia
ției Voința, de la Predeal...

JACK BERARIU 
GEORGE MIHALACIIE

liene, țn luna iulie se va desfășura 
la Moscova un mare turneu inter
național de polo pe apă cu parti
ciparea echipelor reprezentative ale 
Uniunii Sovietice, R.P. Ungare, Ju- 
goslaviei, Italiei, Egiptului și Olan
dei.

■ Cicliștii austriaci au început 
pregătirile în vederea tradiționalei 
curse cicliste; Praga-Berlin-Varșo
via.

h Inotătoarea olandeză Kok a 
corectat recordul european la proba 
de 100 m. fluture, record deținut de 
inotătoarea germană Langenau. 
Kok a străbătut distanța în 1:16,6 
înotînd sistem ,,delfin".

■ întîlnirea internațională de 
hochei pe gheață dintre reprezenta
tiva B a Germaniei occidentale și 
reprezentativa Franței s-a terminat 
cu victoria hocheiștilor germani la 
scorul de 11 — 1.

n La Rangoon s-a disputat meciul 
internațional de fotbal dintre repre
zentativele Burmei și Japoniei. Me
ciul s-a terminat cu un rezultat de 
egalitate: 1-’
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