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Succesele muncii pașnice 
a poporului mostra

Sportivii uzinelor textile „7 Noiembrie” 
au semnat și ei Apelul de la Viena

Comunicatul Direcțiunii 
Centrale de Statistică de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 

R.P.R. cu privire ia îndeplinirea 
planului de stat pe anul 1954 
constituie o elocventă mărturie a 
avintului continuu pe care-1 înre
gistrează economia noastră națio
nală. Cifrele și tabelele comunica
tului sintetizează roadele muncii 
desfășurate in cel de al 4-lea an 
al cincinalului de către clasa mun
citoare, țărănimea muncitoare și 
intelectualitatea țării noastre. Pe 
drept cuvînt, publicarea acestor ci
fre a fost intîmpinată cu satisfac
ție de oamenii muncii din întrea
ga țară. Succesele în dezvoltarea 
economiei naționale sînt în același 
timp, succese ale luptei pentru con
tinua ridicare a nivelului de trai 
material și cultural al celor ce 
muncesc.

Comunicatul arată că planul a- 
nual al producției globale pe anul 
1954 a fost îndeplinit, pe întreaga 
industrie socialistă, în proporție de 
100,2 la sută, realizîndu-se față de 
1953 o creștere de 6.6 la sută. 
Semnificația acestor cifre este de- 
asektă. Să ne amintim de vi sco
tei ptuernic care a bintuit in țara 
noastră ca un an în urmă și care 
a creiat mari greutăți în desfășu
rarea activității de producție in 
cele mai multe regiuni ale țării. 
După cum reiese din cifrele co
municatului, aceste greutăți au fost 
biruite. Milioanele de muncitori, 
tehnicieni și ingineri, mobilizați de 
partid, au reușit să asigure patriei 
mai multe mașini și unelte, mai 
mult minereu și țiței și să pună la 
dispoziția populației ta cantități 
sporite, alimente, îmbrăcăminte, 
bunuri de larg consum

Industria grea — temelia indus
triei socialiste — a făcut impor
tanți pași înainte în anul 1954. 
Comunicatul scoate în evidență 
creșterile importante obținute în 
anul 1954 față de anul 1953 la 
producția de mașini și utilaje a- 
gricoie și piese de schimb, în ve
derea întăririi și dezvoltării bazei 
tehnico-materiale a agriculturii. 
Astfel, la sfîrșitul anului 1954 pro
ducția de tractoare pe șenile cu 
motor Diesel de 35 CP a atins, în 
comparație cu ar.ul 1953, 103,7 la 
sută, cea de pluguri cu tracțiune 
mecanică 388,1 la sută, cea de 
pluguri universale și reversibile cu 
tracțiune animală 291,8 la sută, 
cea de cultivatoare cu tracțiune 
mecanică 247,0 la sută, cea de 
grape cu colți cu tracțiune meca
nică cu 2 și 3 cîmpuri 282,4 la 
sută, etc.

Cu multe procente a crescut și 
producția la cele mai diferite bu
nuri de larg consum. Aceasta a 
fost cu putință datorită măsurilor 
juste luate de Partid și Guvern.

Capitolul din comunicat consa
crat agriculturii ilustrează progre
sul igsemnat realizat în anul 1954 
în dezvoltarea producției agricole, 
în vederea ridicării neîncetate a 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii din țara noastră. Acest progres 
este rodul măsurilor luate în cursul

Turneul fotbaliștilor sovietici in India
DELHI 2 (Agerpres). — TASS 

transmite: După ce a întreprins 
: mp de mai multe zale un turneu 
ta câteva orașe din provincie în In
ca, echipa selecționată sovietică 
de fot a a sosit la 31 ianuarie la 
Delhi, capitala Indiei. Aici, fotba
list : sovietici vor susține trei în- 
tihriri prietenești

Z a fele din Delhi acordă o mare 
atenție fotbaliștilor sovietici, pu- 
blicind în coloanele lor fotografii 
ale jucătorilor și descriind meto
dele de antrenament folosite de 
echipele sovietice. 

anului 1954 pentru consolidarea 
bazei tehnico-materiale a agricul
turii, pentru întărirea organizato
rică a unităților agricole socia
liste, pentru cointeresarea mate
rială a țărănimii muncitoare. Co
municatul subliniază întărirea sec
torului socialist ai agriculturii. La 
sfîrșitul anului 1954, numărul gos
podăriilor agricole colective și al 
întovărășirilor a ajuns la aproape 
5.000, cu o suprafață arabilă de 
cca 1,1 milioane ha. cuprinzîud 
318.000 familii de țărani colecti
viști și întovărășiți.

Comunicatul arată că desființa
rea sistemului de aproviz'onare pe 
bază de cartele și rații și trecerea 
la comerțul c'c.i.-ășurat, înfăptuite 
la 26 decembrie 1954, au fost po
sibile datorită creșterii producției 
industriale și îndeosebi a produc
ției bunurilor de larg consum, ob
ținerii unor succese importante în 
domeniul producției industriale și 
agricole, datorită creșterii circula
ției mărfurilor și acumulării rezer
velor necesare.

1954 a fost un an de continuă 
îmbunătățire a condițiilor materia
le de trai și a nivelului cultural al 
celor ce muncesc. Datorită creșterii 
ciștigului mediu, reducerii impozi
tului pe salarii precum și scăderii 
prețurilor la unele mărfuri de con
sum popular, salariul real al mun
citorilor și funcționarilor a cres
cut față de a»ul 1953.

Un pasaj semnificativ din comu
nicat este aceia în care se arată 
că: „In anul care a trecut s-a 
cheltuit pentru învățămînt, cultură 
și sănălate, cultură fizică și sport, 
asistență socială, ajutor familial 
de stat, pensii și asigurări sociale, 
suma de peste 5,8 miliarde lei, a- 
dică cu 7,8 la sută mai mult de- 
cît în 1953“. Cît de puternic reiese 
de aici grija statului democrat- 
popular pentru sănătatea oameni
lor muncii I In cursul anului 1954 
mișoarea noastră sportivă a fost 
putern c sprijinită de partid și de 
guvern. Colectivele sportive au primit 
cantități noi de materiale și echipa
mente. Au fost amenajate noi te
renuri și baze sportive. O datorie 
de cinste a sportivilor este aceea 
de a gospodări cu grijă aceste bu
nuri pe care statul democrat-popu
lar le pune la dispoziția tinere
tului pentru a putea face sport în 
cele mai bune condițiuni.

Publicat în zilele cînd în întrea
ga țară se desfășoară cu o am
ploare neîntîlnită pînă acum cam
pania de strîngere a semnăturilor 
pe Apelul de la Viena, Comunica
tul Direcțiunii Centrale de Statis
tică de pe lîngă Consiliul de /Mi
niștri al R.P.R. dă un puternic 
imbold oamenilor muncii de a 
lupta cu puteri sporite pentru dez
voltarea economiei naționale, con
tribuind astfel nemijlocit Ia întă
rirea patriei, la apărarea păcii, la 
zădărnicirea planurilor imperialiști
lor de a dezlănțui un război ato
mic.

La 31 iamu. .e, conducătorul de
legației fotbaliștilor sovietici, I. 
Moșkarkin, a ținut o conferință de 
presă la care au luat parte un 
mare număr de ziariști' indieni, El 
a descris cu amănunțime sistemul 
de organizare a fotbalului în Uniu
nea Sovietică, precum și metodele 
folosite pentru ridicarea de noi cadre 
de fotbaliști. Moșkarkin a subli
niat primirea călduroasă făcuta 
fotbaliștilor sovietici îrr India, ară- 
tind că această vizită va contribui 
la întărirea legăturilor de prietenie 
dintre sportivii celor două țăiri.

Marți dimineață „brigada spor
tivilor" de la secția filatură a uzi
nelor textile „7 Noiembrie" lucra 
parcă mai cu spor ca de obicei. 
Puțin timp după ce intraseră în 
schimb, membrii brigăzii aflaseră 
că la amiază va avea loc mitin
gul pentru semnarea Apelului 
Consiliului Mondial al Păcii.

Ei vroiau să cinstească prin noi 
succese în muncă acest important 
eveniment.

Cuprinsul și semnificația Ape
lului de Ia Viena le erau bine cu
noscute. Nedespărțiți pe terenul de 
sport, — toți membrii brigăzii fac 
parte din echipa de fotbal a co
lectivului sportiv „Flamura roșie 
7 Noiembrie", — mereu împreună la 
locul de muncă, tinerii sportivi 
s-.au deprins de mult să discute lao
laltă tot ceea ce este nou, tot ceea 
ce citesc în ziare. Astfel, ei au ur
mărit cu mult interes lucrările sesiu
nii de la Viena a Biroului Consi
liului Mondial al Păcii și, dintre 
documentele acestei sesiuni, vi
brantul Apel către popoarele lumii 
le-a pătruns adînc în suflet.

„Primejdia războiului atomic pe 
care-l pun la cale imperialiștii 
americani și sateliții lor este prea 
mare pentru ca popoarele să nu 
riposteze cu energie, să nu-și 
unească forțele — le spunea tova
rășilor săi Alexandru Rădanțu, 
responsabilul brigăzii- Apelul lan

Utem'.stul Niculae Suciu, din „bri
gada sportivilor" de la uzinele tex
tile „7 Noiembrie", semnează Ape
lul Consiliului Mondial al Păcii. 
In jurul lui: Spirea Moldoveanu. 
președintele colectivului sportiv și 
tovarășii lui de brigadă și de 
sport: Paul Burdea, Aurel Cristian 

și Iordan Cișmașu.

Sîmbătă în sala Dinamo 

Dinamo București - Spartak Sofia, 
la lupte clasice 

poooooooooooc «ooooocoooooo

8 Așa cum s-a anunțat în pre- g 
8 să, sînibătă seara, începînd de 8 
| la ora 19, se va desfășura în | 
8 sala Dinamo prima întîlnire in- 8 
8 ternațională a anului la lupte 8 
| clasice. Cu această ocazie, echi- | 
8 pei Dinamo București, cam- 8 
î pioană republicană, îi va fi j 
g opusă formația Spartak din | 
8 Sofia, de asemenea fruntașă în 8 
| .sportul luptelor din țara vecină 8 
8 și prietenă. Meciul a stîrnit un g 
8 deosebit interes, deoarece în cele 8 
| două; echipe , activează cei mai 8 
8 bun; luptători ai țărilor respec- | 
8 tive. Oaspeții vor alinia o for- 8 
§ mație din care fac parte cîțiva | 
8 luptători utilizați duminica tre- g 
8 cută împotriva echipei R.P. Un- 8 
| gare: M. Petcov, Spas Chirilov | 
8 Peuev sau Petco Siracov. Din g 
8 formația gazdă nu vor lipsi rna- 8 
o eștrii sportului Tr. Horvath, D. | 
8 Cuc. M. Belușica, A. Șuii. 8
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sat la Viena va arăta uneltito- 
rilor războiului atomic că in fața 
planurilor lor nebunești se ridică 
voința popoarelor". ...Și iată-i pe 
toți membrii brigăzii sportivilor 
indreptindu-se marți la amiază 
spre clubul uzinelor, a»lo unde 
avea să se desfășoare mitingul. Au 
luat cuvîntul Fekete loja, directo
rul uzinelor, țesătoarea Nicubna 
A.dam, țesătoarea Alexandrina 
Răuță, filatoarea Antoaneta Răduț 
și alți muncitori ai fabricii, care 
au înfierat acțiunile ațițătorilor la 
război.

Printre cei ce au semnat Apelul 
se aflau numeroși sportivi. Spirea 
Moldoveanu, președintele colecti
vului sportiv, Alexandru Rădarrțu, 
Paul Burdea, Niculae Sudu, Ilie 
Dinu, Iordan Cișmașu, membrii 
brigăzii sportivilor de la filatură 
— fotbaliști, — Gh. Năstase, ma- 
trițer, Constantin Trandafir, strun
gar, Steliana Călugăru, filatoare, — 
jucători de handbal,—Eleonora Gîr- 
țan, țesătoare, Suzana Roth, 
funcționară, Ion Atiip electrician — 
din secția de volei — și toți cei peste 
200 de sportivi care se aflaiț prin
tre participanții la adunare, și-au 
așternut semnăturile pe Apel. 
Semnăturiie lor sînt legămînt so
lemn că nu vor precupeți nici un 
efort în lupta pentru preîrrtîmpi- 
narea războiului atomic. în lupta 
pentru pace

Boxerii noștri susțin miine seară 
ultima intilnire in Suedia

GOTEBORG, 2 (prin telefon).— 
Lotul de boxeri romini, care se 
află în turneu în Suedia, a sosit 
mșjți după-amiază la Goteborg. 
Pugiliștii noștri au fost întîmpi- 
nați de numeroși reprezentanți ai 
cercurilor sportive locale și ai pre
sei. Irrtîlnlrea pe care boxerii ro- 
mîni urmează să o susțină vineri 
seara suscită în acest oraș un viu 
interes. Spectatorii reuniunilor pu- 
gilistice din Goteborg își amintesc 
șt acum de precedenta evoluție a 
lioxerilor romini, cînd, in arena 
circului Lorensberg, cei mai bunii 
boxeri localnici au fost nevoiți să 
plece steagul în fața impetuozității 
boxerilor noștri.

In cursul zilei de miercuri, lo
tul pugiliștilor noștri a făcut un 
ușor antrenament sub conducerea 
antrenorilor l.on Popa și Ion Do- 
culescu. Antrenorii au insistat mai 
ales asupra pregătirii lui Dumitru 
Ciobotaru, Toma Constantin și Pe
tre Popescu, care nu au boxat în 
reuniunea de duminică seara de la 
Hailmstaidt. Reprezentanții noștri au 
arătat în general o bună dispozi
ție, remarcîndu-se îndeosebi buna 
lor pregătire fizică. Maestrul spor
tului Ghețu Velicu, cate s-a acci
dentat în cadrul meciului susți
nut la Stockholm, se resimte încă 
de pe urma accidentului și probabil

VICTORIILE 
LUPTĂTORILOR SOVIETICI
Amatorii sportului luptelor din 

Uniunea Sovietică au avut în ace
ste zile prilejul să asiste la nu
meroase întilniri internaționale. A- 
ceasta, pentru că, de măi bine de 
o săptămină, echipa reprezentativă 
de lupte libere a Japoniei și echi
pa de lupte clasice a Suediei au 
fost oaspeți ai Uniunii Sovietice și 
au susținut mai multe întîlniri cu 
sportivii sovietic'.

Atit luptătorii japonezi cît și cei 
suedezi se bucură de o binemeri
tată faimă în arena internațională. 
La campionatele mondiale de lup
te libere, echipa Japoniei a ocupat 
locul IV. Ea numără în rîredurile 
sale cîțiva campioni mondiali. Re
prezentativa suedeză este, de ase
menea, una d'ntre cele mai bune 
din lume.

Irrtîlnirile care au avut loc s-au 
desfășurat sub semnul unei dis
pute aprige și pasionante. Confit- 
mînd excepționala lor valoare, 
luptătorii sovietic' au terminat în
vingători toate meciurile susținute. 
In prima întîlnire, reprezentativa 
de lupte libere a U.R.S S. a în
vins cu 6—2 pe cea a Japoniei. A 
doua zi a avut loc meciul de lupte 
clasice dintre echipele secunde ale 
Uniunii Sovietice și Suediei. Spor
tivii sovietici au înscris o victorie 
clară cîștngînd cu scorul de 8—0. 
Șl meciul dintre primele echipe ale 
celor două țări a luat sfîrșit cu 
victoria luptătorilor sovietici, cu 
scorul de 7—l.

Aii do'lea meci al reprezentativei 
japoneze a avut loc la Baku în 
compania echipei Azerbaidjanului. 
Sportivii sovietici au cîștigat din 
nou, cu scorul de 5—3.

că nu va boxa vineri seara. In 
restul timpului, bucurîndu-se de 
o binemeritată odihnă după cele 
două reuniuni în care au evoluat, 
boxerii noștri vizitează monumen
tele iștorice și locurile pitorești ale 
acestui mare port al Suediei.

După cum ne comunică Aurel 
Weintraub, care a funcționat ca 
judecător arbitru la întîlniriile 
dintre boxerii noștri și cei suedezi, 
lotul boxerilor romîni s-a impus 
pînă acum în mod special, dispu
nând adeseori categoric de pugi- 
liștii suedezi care le-au fost opuși. 
Excelent a boxat tînărul Gh. Ne
grea, care a reușit două splendide 
victorii în fața unora dintre cei 
mai buni boxeri ai țării gazde. Zia
rele au scris în special despre com
portarea sa din meciul cu fostul cam
pion european Stig Sjolin. Compor
tări deosebite au mai avut și Mircea 
Dobrescu, care se află în-tr-o for
mă remarcabilă, Titi Dumitrescu, 
Nicolae Linca și Dumitru Ciobota
ru, caire se bucură de o astfel de 
faimă în Suedia încît este greu să 
i se găsească un adversar. Singu
rul dintre boxerii noștri care nu a 
participat încă la nici o reuniune 
este Toma Constantin. El va avea 
ocazia să arate posibilitățile sale 
în cadrul reuniunii de vineri seara. 
Cu această reuniune se va încheia 
turneul boxerilor noștri.



Să pregăti® terne me 
alegerile erggmeisr
Hotârîrea Prezidiumu'.ui Coh- 

siltnltH Central al Sindicatelor 
de a stabili între 5 februarie 
și 5 aprilie alegerea organelor 
sportive în cercurile sportive, 

secțiile pe ramură și în colecti
vele sportive, constituie un eve
niment important în dezvoltarea 
muncii de cultură fizică și

; sport.
Instrucțiunile cu privire la 

; desfășurarea alegerilor organe
lor sportive sindicale obligă 

1 toate organizațiile sindicale, de
i la comitetele centrale ale sindi

catelor pe ramură de producție 
și pînă 4a grupa sindicală, cât 
și consiliile centrale ale asocia- 
fiilor pină jo5 la colectivele 

D sportive, să asigure oregătirea
i temeinică a dărilor de seamă
t și a alegerii organelor sportive.
£ la un înalt nivel politic și la un
vi nivel organizatoric corespunză-
f tor, pentru stimularea criticii

i de jos în vederea lichidării lip-
ț- surilor.

Pentru ducerea la bun sfîr- 
■' șit a acestei importante acțiuni,

este necesar ca întreg activul 
sindical să cunoască temeinic 
problemele de cultură fizică și 
sport, să-și însușească instruc
țiunile C.C.S. cu privire la 
alegerea organelor sportive și 
să asigitre totodată prelucrarea 
acestora pînă jos, în rîndul 
membrilor de sindicat și al 

i membrilor colectivului sportiv.
1 De aceea, comitete’e centrale
! a'e sindicatelor pe ramură de
i producție trebuie să-și alcă

tuiască planuri de acțiune con
crete, pe oameni și regiuni, ca 
în cadrul termenelor de mai 

! sus să se poată desfășura în
bune condițiuni dările de sea
mă și alegerile organslor spor
tive sindicale. O atenție deo- 

î sebită și un sprijin efectiv tre
buie acordat de către comite
tele centrale ale sindicatelor șî 
de către consiliile sindicale re
gionale, organelor sindicale și 
sportive regionale, raionale șî 
de întreprindere care trebuie 
să asigure buna reușită a ale- 

' gerilor și care vor munci prac-
' tic la organizarea și desfășu

rarea alegerilor din cercuri, 
’ secții și colective sportive.

Un mare ajutor în desfășu
rarea dărilor de seamă și a 
aăegerffior organelor sportive 
sindicale îl pot acorda organi- 

izațiile U.T.M. și organele co
mitetului pentru Cultură Fizică 
și Sport. De aceea este necesar 

• . să se ceară sprijinul organiza-
.< țiilor U.T.M. și să fie întărită 
J colaborarea cu.comitetele G.F.S.

( Alegerile sportive trebuie să fie 
ij sprijinite în mod efectiv de or- 
u ganele regionale, raionale și 
■ J din întreprinderi, prin propune
ți rea de noi activiști sportivi, 
4 care să fie capabili ca după 
V1 alegeri să desfășoare cu price- 
A pere, cu un înalt spirit de răs- 
«J pondere, munca de cultură fi
ri zică și sport în consiliile co- 
Ij lectivelor sportive, secții sau
ii cercuri sportive.
\ O problemă importantă este 
’< pregătirea dărilor de seamă,

} care trebuie să oglindească fe-
j< Iul cum a muncit consiliul co-
F lectivultu, dacă a respectat
j principiu! muncii colective,
! dacă a luptat pentru întărirea
V legăturii cu masele de munci-
ț tori și funcționari, în scopul
p atragerii acestora în activita

tea sportivă. De asemenea, da- 
; rea de seamă trebuie să arate

contribuția organelor sportive 
v sindicale la desfășurarea mun-
J cii politice de mase, la ridica
ți rea nivelu’tti oolitic și profe-
; sional al sportivilor, cum au fost
\ gospodărite fondurile colecti-
i vt/iiî (deoarece multe din co

lective își cheltuiesc fondurile

' Uncie colective sportive din Ba
cău au o atitudine birocratică, for
malistă, față de complexul G.M.A.

Astfel, comisia de rregătire și 
examinare G.M.A. a colectivului 
sportiv Voința Bacău (președinte
le comisiei, V. Glvenade, ins
tructor salariat C. Fătu), după ce 
a înregistrat unele succes?. s-a 
complăcut un an întreg în inacti
vitate și s-a trezit spre sfîrșitul 
anului 1954 cit angajamentul Ia 
purtători de insignă G.M.A. gr. 
II neîndeplinit. Imediat a început 
o ..campanie’1, aspiranții au fost 
mobilizați să-și treacă în mare 
grabă normele, iar rezultatul a 
t“'* că la examenul de control un 

our aspirant a £eu£it să-și reg-

spert ve sindicsb
numai pentru fotbal, neglijînd 
complet celelalte ramuri spor
tive, sau nerespectîhd capito- ‘ 
lele incluse în buget așa cum 
au procedat cele de la „Ilie 
Pintilie“ Iași, Metalul Hune
doara sau Progresul Fin Mițe 
Bănci București). Alte eoketi- 

ve nu se interesează îndea
proape de îngrijirea echipa- ' 
meniului și materialului sportiv, | 
permițind folosirea lui și în | 
afara orelor de antrenament, I 
așa cum este cazul la ..Flama- l 
ra roșie* ’ — Bacău. -Metalul" i 
Gaz și Ejectrki'.ate București, i 
Construe torrf-TrusW de cnns- ' 
trucții 101 București Ș.a. <

Darea de seamă trebuie i 
să fie concretă, cu exem- ( 
ple vii din cadrul colecti- » 

Tului și să arate felul cum con
siliul colectivului sportiv și-a 
desfășurat munca față de obiec
tivele propuse și sarcinile avute 
în planul lor de activitate.

O bană pregăti-e trebuie să 
se asigure alegerii consiliilor 
colectivelor mixte din centrele 
reședință de raion, colective 
care înc'ud în componența lor 
cercuri sportive din întreprin
deri și instituții aparținînd al
tor ramuri de producție. De 
aceea comitetele de întreprin
dere și instituții, întregul activ 
sindical, cu sprijinul organelor 
U.T.M. și C.C.F.S.. trebuie să 
acorde un interes mai mare 
cercurilor sportive din centrele- 
reședință de raion, ca, după 
alegerea comitetelor de cercuri, 
acestea, prin delegații care vor 
fi desemnați la alegerea consi
liului colectivului sportiv, să 
susțină dezvoltarea muncii de 
cultură fizică și sport din fie
care cerc sportiv în parte.

Comitetele centrate afe sin
dicatelor din ramurile de pro
ducție : poligrafie, gospodării 
comunale, transporturi, sanitar, 
industria ușoară cit și celelalte 
care răspund în aceeași măsu
ră de o asociație sportivă care 
cuprinde mai multe ramuri de 
producție, trebuie să-și intensi
fice activitatea pentru a ridica . 
la un înalt nivel munca de cul
tură fizică și sport din între
prinderile lor, pentru a da o 
formă organizată acestei acti
vități, lăsată de obicei în sea
ma colectivelor sportive sau a 
comitetelor centrale din ra
muri de producție care răs
pund direct de asociația spor
tivă respectivă.

In perioada de pregătire a 
dărilor de seamă și a alegeri
lor organelor sportive sindica
le. trebuie să fie folosite toate 
mijloacele de agitație și propa- { 
gandă (în co’țurile roșii, clu- ■ 
buri, la antrenamentele cu 
sportivii, prin gazeiele de pe
rete sau stații locale de am
plificare) pentru a se aduce la 
cunoștința maselor principiile 
care stau la baza acestor ale
geri. Comitetele Ae întreprin
dere au datoria să sprijine co
fe: ti vele și cercurile sportive, 
pentru ca în cinstea alegerilor 
organelor sportive să se orga
nizeze competiții sportive de 
C3să cu o largă participare a 
maselor, iar fiecare sportiv în 
parte să devină un bun agita
tor la locul de muncă pentru 
atragerea muncitorilor în prac
ticarea culturii fizice și a 
sportului.

Să dăm toată atenția muncii 
de pregătire a alegerilor or
ganelor sportive sindicale. pen-^> 
tru că numai astfel vom asi
gura suocesiA deplin al acestui 
important eveniment al miș
cării spo-tive sindicale.

NICOLAE APOSTOL 
Șefuț secției C.F.S. a 
Consiliului central al 

Sindicatelor

Birocrație și formalism!
diteze norma la tir. Resiu1 n-au 
nimerit ținta... Mai nnilt, carnetele 
unor aspiranți, ca Marcu Sabin și 
Petre Gavrilescu, arată că aceștia 
și-au trecut nici mai mullt nici mai 
puțin ca patru norme în aceeași 
zi, iar instructorul Fătu a reușit o 
performantă și mai grozavă : o 
săritură de la trambulina -de 5 m, 
cînd bazinul de înot are o adîn- 
cime de 1,50—1,70 ni. și nu are 
nici trambulină,, nici afită instala
ție care să-i fi permis năzdrăva
nului săritor să-și ia elanul...

Același spirit birocratic i-a fă
cut pe activiștii colectivelor Lo
comotiva șî Ăvîntul Steaua roșie 
din Bacău și Avîntul Tg. Neamț 
să nu-și îndeplinească angajamen

INTR-UN COLECTIV. SPORTIV

Colectivul sportiv Locomotiva 
complex C.F.R. Timișoara este frun
taș pe regiune în activitatea 
G.M.A., fiind în același timp co
lectiv fruntaș și pe asociație, e- 
vidențiat în repetate rînduri. In 
anul 1954, colectivul a rea
lizat, in afara angajamentelor luate, 
38 purtători de insigna F.G.M.A., 
87 purtători GALA. gr. I și 12 pur
tători GALA. gr. II.

Sjccesefe toregii trate în domeniul 
minei i G.MA. sânt posibile deoarece 
întreaga activitate sportiva în a- 
cest cdkxfft este axată pe comple
xat GALA.

Tov. Sergju Lungo — președinte
le comisiei de pregătire și exami
nare GALA., ajutat de activul ob
ștesc, muncește neobosit pentru ca 
tot mai mul ți tineri să devină pur
tători ai insignei G.MA. Comisia de 
pregătire și examinare din care fac 
parte și tovarășii Aurel Temc'uc și 
antrenorii Constantin Jude (hand
bal), Vladimir Pîrvu (natație), Va- 
sSe Lenciu (tir) și Milorad Koin 
(volei) este prezentă la toate antre
namentele și concursurile GALA. Ea 
nu lipsește nici atunci cînd sportivii 
colectivului își dau examenul de

Un activist sportiv 
fruntaș

Fichman Sioma, tehnicianul comi
tetului regional C.F.S. Hunedoara, 
este apreciat și iubit de sportivii din 
regiune. Datorită felului său de 
muncă el a reușit ca încă din anul 
1947 — de cînd lucrează în dome
niul muncii sportive — să fie un 
propagandist activ al sportului.

Tînărul Fichman este un exemplu 
și pentru felul în care se străduiește 
să-și ridice nivelul profesional. El 
studiază în mod regulat toate publi
cațiile tehnice și literare de specia
litate. Cunoscând la perfecție limba 
rusă, activistul sportiv Fichman are 
mai ales posibilitatea să studieze o 
serie de materiale tehnice sportive 
sovietice.

In prezent, el este preocupat de 
o serie de probleme legate de apli
carea celor mai juste metode de in
struire sportivă în colectivele spor
tive din regiunea Hunedoara. Folo
sind sprijinul celor mai bune cadre 
tehnice din regiune, ei și-a propus 
formarea unor cenfre de antrena
ment pentru pregătirea sportivilor.

Tov. Fichman Sioma este și un 
bun utemist. El este o pildă vie 
a activistului sportiv care se achită 
cu cinste de toate sarcinile în
credințate.

TEODOR ROI BU

tele pe linie G.M.A. La colectivul 
Progresul Bacău s-a ivit altă for
mă a birocrației: îndeplinindu-și 
angajamentele anuale încă din 
primul trimestru, președintele con
siliului sportiv regional, D. Ferfe- 
liuc. a declarat că nu mai e ne
voie de activitate în restul anu
lui, pentru că are nevoie de... „re
zerve" pentru amil 1955.

Cu astfel de metode, activiștii 
sportivi din colectivei© respective 
nu contribuie cu nimic la dez
voltarea complexului G.M.A., la 
dezvoltarea sportului în întreprin
derile respective.

Emil Chipăruș 
corespondent

Activitatea G. M. A. în
control. Legătura cu comisia de 
control G.M.A. este permanentă, 
ceea ce constituie un aiutor în mun
că.

Comisia de pregătire și examina
re G.M.A. a colectivului Locomo
tiva complex C.F.R. Timișoara duce 
o intensă muncă de popularizare a 
complexului- Atunci cînd un nou 
grup de tineri și-a cucerit insigna, 
înmînarea se face într-un cadru fes
tiv.

In anii acesta, comisia de pregă
tire și examinare și-a început acti
vitatea cu 40 de aspiranți, 30 de 
muncitori de la depoul C.F.R. ur
mând a-și cuceri insigna G.M.A. 
gr. IL

ALEX. GROSS

NOI PURTĂTORI AI INSIGNEI 
G.M.A. GR. II.

De curînd, 16 sportivi ai colecti
vului Progresul Focșani au dat e- 
xamenul de control. Fiind bine pre
gătiți, ei au luat și acest examen, 
devenind purtători ai insignei 
G.MA. gr. II. Printre cei ce și-au 
luat insigna se află sportivii Con
stantin Paraschiv. Gheorghe Da
mian, Gh. Tolea și o parte din ju
cătorii echipei de fotbal a colecti
vului care activează în categoria B.

In țara Bîrsei, în satele raio
nului Roman, la Ciba-Nicoleștica 
și în cele mai îndepărtate cătune 
aile țării, țăranii muncitori parti
cipă în număr mare la întrecerile 
de șah, schi și săniuțe din ca
drul tradiționalei întreceri, sătești, 
Spartachiada de iarnă a satelor.

Despre întreceri, despre oamenii 
care se întrec, despre toate aces
tea ne scriu corespondenții noș
tri.

ÎNTRECERI LA ȘAH.

Din Chiajna, co
mună apropiată de 
București, ne-a so
sit o veste îmbucu
rătoare. In seara 
zilei de 21 ianua
rie, la căminul cul
tural șahiștii par- 
ticipanți au fă- 

est primele mutări. De atunci în
trecerile continuă in același cadru 
sărbătoresc. Partidele sînt urmă
rite zilnic cu interes de zeci și 
zeci de săteni, amatori ai șahu
lui.

• încă de acum câteva săptă- 
mîni, în comuna Gogoșari din 
raionul Giurgiu au începui desfă
șurarea partidelor de șah. Pînă în 
momentul de față s-au dovedit a 
fi mai buni Ion Chițu, clasat pe 
primul loc în seria l-a și Nicolae 
Ciobanu, în seria a Il-a.

• Țăcănii muncitori din comuna 
Giurgiu, raionul Reghin, privesc 
cu mirt interes întrecerile de șah. 
Aceasta o dovedește și numărul 
mare de participant!: 66 de băieți 
și 10 fete.

Turneul a fost cîștigat ia băieți 
de tînărul țăran muncitor, Victor 
Frunză, iar la fete de Paulina 
Potoceanu.

• Timpul nefavorabil împiedică 
desfășurarea întrecerilor de schi 
și săniuțe, așa că în satele raio
nului Turda se întrec numai șa
hiștii. In comuna Moldovenești, pe 
primele locuri se situează Carol 
Naghi, Carol Todor și Adalbert 
Patokfalvi. Și în comuna Poiana 
au fost desemnați cîștigătorii: 
Ioan Magda, Va6ile Arba și Ale
xandru Roștoș.

O In raionul Lugoj numărul ce
lor înscriși la competiția de șah 
se ridică la 1900. Printre comu
nele care au mobilizat cei mai 
mulți participant! se află : Ba- 
cova cu 154 concurenți ; Buziaș 
cu 150 de concurenți și Darova 
cu 77 concurenți. Dintre instruc
torii care au depus o muncă in
tensă pentru buna reușită a com
petiției se evidențiază Bacov Cra- 
sovan, Vogel Heintz și I. Balint.
• Nu de mult s-a terminat în 

comuna Poenarii Apostoli din

țară
La pregătirea sportivilor un aport' 

important au adus antrenorii secției 
de fotbal Constantin Humis și Cris- 
tofor Voicu.

Pentru ca șf în anul acesta co
lectivul Progresul să obțină suc
cese în munca G.M.A. s-au luat o 
serie de măsuri printre care și tre
cerea cît mai multor norme de schi. 
Norma de turism va fi trecută în 
cadrul excursiilor organizate de co
lectiv.

Aurelian Axente 
corespondent

PRIMII PURTĂTORI DE INSIGNĂ 
PE ANUL 1955

Datorită unei munci bine plani
ficate, în orașul Sighișoara s-au pu
tut înregistra încă din primele zile 
ale anului 1955 succese importante 
In munca G.M.A. Astfel, la colec
tivul sportiv Voința, un număr de 
12 tineri au devenit purtători ai in
signei GALA.. In prezent, 14 tineri 
se pregătesc sub îndrumarea tov. E- 
caterina Ttchi pentru a-și trece ul
timele norme GALA. gr. II. La li
ceul de băieți, 22 tineri și-au trecut 
de curînd examenul de control, de
venind purtători de insignă.

Ion Tur]an 
corespondent

dte irÂ/na a Jațdltâ
raionul Ploești întrecerea de șah, 
la care au participat 39 săteni. Pe 
locui I s-a clasat Dumitru Mica, 
p'anificator la cooperativa să
tească.

...ȘI LA SCHI ȘI SĂNIUȚE
In unele regiuni 

ale țării, zăpada a 
creat posibilitatea 
începerii concursu
rilor de schi și să
niuțe.

La poalele ma
sivului Ciucaș se 
află localitatea Să- 

cele. Sporturile de iarnă din cadrul 
Spartachiadei satelor se bucură aici, 
în fiecare an, de o mare popularitate. 
Din rîndurile participanților la 
întrecerile de schi s-au ridicat 
mulți tineri printre care și Călin 
Davideanu. junior în vîrstă de 17 
ani, care în anul 1952 a cucerit 
primul loc în finala întrecerilor 
de schi a Spartachiadei satelor de 
la Poiana Staiin.

Duminică 23 ianuarie, peste 
2000 de spectatori au asistat la 
desfășurarea probelor de solii 
și săniuțe. La start s-au prezentat 
un număr de 250 de săteni. Cea 
mai spectaculoasă dintre probe a 
fost cea a seniorilor. Primul a 
trecut linia de sosire Aiex. Qltea- 
nu, care l-a întrecut pe C. Tamo- 
șoiu. Victoria în întrecerea junio
rilor (17—18 ani) i-a revenit lui 
Călin Davideanu. Margareta Ia- 
mandi a cucerit primul loc în pro
ba de junioare.

Proba de coborîre care s,-a des
fășurat pe un traseu lung de 1200 
de metri a fost cîștigată de An
drei Pândi, urmat de Arpad Mag- 
do. Pe locul trei a sosit Viorel 
Tocitu, în vîrstă de numai 10 ani, 
care a lăsat o foarte frumoasă 
impresie. Mult aplaudată de spec
tatori a fost și întrecerea de să
niuțe (2 persoane) la care s-au 
înscris 48 de echipaje.

• In ultimele zile a nins din nou 
în regiunea Baia Mare. In felul 
acesta au putut continua întrece
rile la sporturile de iarnă, schi și 
săniuțe.

Cea mai mare participare la 
aceste întreceri a fost înregis
trată în comuna Vama, raionul 
Negrești (Oaș) unde au luat star
tul peste 100 de tineri țărani 
muncitori. In comuna Mînăștur, 
raionul Tg. Lăpuș s-au înscris la 
întreceri 25 de tineri săteni, pri
mul la acest concurs clasîndu-se 
utemistul Aur®! Mihăilescu.

P. Benoni, M. Chiru, A. Mari
nescu, E- Cordos, G. Jgnea, V. 
Dumitru. V. Secăreanu și V. Să- 
săranu, corespondenți.



Âs’stînd la b larțul activității Dispensarului Central 
pentru sportivi pe anii! 1954 admlal&a eontlssiht1 txnkale

Sâptămîna trecută a avut loc șe
dința de bilanț a activității pe 1954 
a Dispensarului central pentru spor
tivi din București. Ia afara colec
tivului de muncă al Dispensarului 
au luat parte ia această ședință: 
Dr. Nicolae Zega, din partea Minis
terului Sănătărîi, Dr. Gh. Zahcriade, 
directorul secțiunii sanitare a Ca- 
'pitalei. A. Baiaj și I. Istrate din 
partea C.C.F.S. de pe lingă Consi- 
l ’ji de Miniștri, Dr. Ovidiu Po- 

seu din partea C.C.S. — secția 
sport și alți tovarăși preocupați 
de problemele medicinii culturii 
fizice.

S-a făcut remarcată absența Co
mitetului pentru Cultură Fizică și 
Sport — oraș București care, deși 
direct interesat in munca de asis
tență medicală a sportivilor bucu- 
reșteni și deși a fost convocat, nu 
a participat.

Ședința a fost condusă de dr.
Como' Constantinescu, șeful ser
viciului medical pentru cittură fi
zică al Capitalei, care a deschis lu
crările, dînd cuvîntul tov. dr. D-tru 
Stoenescu. Acesta a citit raportul 
de activitate al Dispensarului cen
tral. Anul 1954 a însemnat pentru 
Dispensarul central al sportivilor, 
așa după cum arată darea de sea
mă, un an de realizări în care s-a 
stabilit un nou profil organizato
ric și lucrativ al acestei unități. 
Acest fapt a antrenat după sine o 
orientare nouă în munca unității, 
un salt calitativ în munca de a- 
sistență și control a sportivilor 

' fruntași ca și în cea de studiu și 
cercetări științifice în problemele 
respective. Principalul obiectiv al 
dispensarului a fost asigurarea 
controlului și asistenței medicale 
calificate a sportivilor fruntași, 
reafizîndu-se: 81.634 de consultații 
și tratamente. Din acest total însă, 
consultații inițiale pentru sportivii 
fruntași au fost numai 7.476. iar 
consultații periodice 6.684 pe în
treg anul 1954. Aceste cifre sînt 
inferioare celor din 1953 cînd nu
mai numărul consultațiilor inițiale 
se ridica la 17.966. Această scă
dere arată că C.G.F.S. și asocia
țiile sportive nu au avut o preocu
pare permanentă pentru mobiliza
rea sportivilor în vederea contro
lului sănătății lor. sarcină ce le re
vine conform ordinului Nr. 536 
din 1954. Această stare de fapt do- 
vedeste că imrortenț.a controlului 
medical și a stării de sănătate 
a sportivilor noștri nu este pe de
plin înțeleasă nici de antrenori, 
nici de sportivi și nici de unii to
varăși cu munci de răspundere pe 

.linia procesului de instruire a 
sportivilor fruntași ai țării. Astfel, 
unii sportivi ajung în competiții 
fără vizita medicală. își desfă
șoară antrenamentele fără indica
țiile medicului și așa mai departe. 
Aceasta a constituit una din cau
zate pentru care dispensarul cen- j 
trai nu și-a îndeplinit în 1954 ci
frele de plan la consultații.

Dispensarul a organizat servicii 
medicale în toate taberele de pre

Din activitatea comisiilor regionale 
Comisia regională de fotbal din Arad

In regiunea Arad, în cadrul di
feritelor competiții oficiale au ac
tivat în cursul anului 1954 nu mai 
puțin de 123 de echipe de fotbal 
(78 în campionatele raionale, 14 
în cel regionali, 8 în cel orășenesc, 
cîte 8 în campionatele rezervelor 
și în cel de pitici și 7 în campio
natul de juniori). Și poate că dacă 
n-am fi stat de vorbă cu tov. Ti- 
beriu Gacs, președintele comisiei 
regionale de fotbal din Arad, n-am 
fi reușit să ne dăm seama de mun
ca încordată pe care o cere orga
nizarea și asigurarea bunului mers 
al unei activități de asemenea am
ploare.

Dar meritul principal al comisiei 
regionale de fotbal Arad este că, 
fără a neglija problemele imedia
te ale activității competiționale, 
a reușit să cuprindă și problemele 
mari ale fotbalului în regiunea 
Arad, să muncească avînd înainte 
perspectiva clară a scopului și con
ținutului muncii sale. Președintele 
comisiei, ca și responsabilii subco
misiilor de antrenori (Braun Cote- 
man), juniori (F. Dvorjak), discipli
nă (Al. Naghi) și în special de ar
bitri (M. Mancovici) au depus nu 
mrrtai o muncă intensă, dar și 
multă grijă față de lărgirea pers
pectivelor activității fotbalistice 
din Arad și regiune.

Darea de seamă pe anul 1954 a 
comisiei regionale de fotbal din 
Arad numără 23 de pagini bătute 

gătire din București, îndrumînd, 
controlînd, dotînd și utilînd în mod 
permanent aceste servicii în scopul 
sprijinirii ridicării nivelului tehnic 
al activității medico-sportive, ceea ce 
trebuie să ducă și la realizarea de 
performanțe superioare. Astfel, în 
cadrul dispensarului a luat ființă 
un serviciu medical al loturilor 
republicane, care s-a preocupat ex
clusiv de această problemă. In a- 
nul care s-a încheiat ati fost dele
gați în taberele de pregătire 40 
de medici, care au prestat un 
număr de 1172 zile de muncă.

Sub aspectul muncii tehnice a 
unor medici s-au observat o serie 
de lipsuri. Neadîncind în mod su
ficient problemale medico-sportive, 
insuficient pregătiți uneori sub 
aspectul științific al muncii lor, 
unii medici nu au putut interveni 
întotdeauna și în suficientă mă
sură în problemele de orientare și 
conducere științifică a antrena
mentelor. Ca urmare, colaborarea 
între medic și antrenor nu a con
stituit o realitate. Pentru îndrep
tarea acestei situații s-a luat mă
sura stabilirii medicilor pentru a- 
numite loturi, ceea ce va duce la 
o mai strînsă legătură între ei și 
sportivi și la o mai profundă cu
noaștere a sportivilor respectivi.

Nici în alimentația sportivilor 
medicii nu au intervenit cu toata 
competența profesională, deși în a- 
cest domeniu s-ati semnalat se
rioase deficiențe.

Raportorul arată că în anul 1954 
s-au realizat unele succese în di
recția îmbunătățirii înzestrării ser
viciilor. Astfel au fost create ser
vicii de: rontgen, de explorări ale 
aparatului cardio-vascuiar (do
tat cit electrocardiograf), de orien
tare și dezvoltare fizică, etc. De 
asemenea, au fost dotate cu apara
tură specială serviciile: O.R.L, neu- 
lopsihiatrie, traumatologie și labo
rator. serviciul de fizioterapie și 
masaj.

Una din cele mai mari greutăți 
în munca Dispensarului a fost lip
sa de planificare a sportivilor la 
controlul medical. Aceștia, duoă 
ce neglijează mult timp serviciile 
dispensarului se prezintă cu 2-3 
zile înainte de concurs, în _ număr 
foarte mare, paralizînd activitatea 
serviciilor și nepermițînd un con
trol medical de calitate. Unele ser
vicii din D.C.S. se orientează cu- 
rativist, ceea ce produce serioase 
dificultăți în munca medico-spor- 
tivă. Nu toți medicii din D.C.S; 
sînt preocupați de observațiile și 
cercetările științifice ale muncii 
lor, rezurr.îndu-se la o simplă mun
că de control și orientare, uitînd 
că instituția lor are sarcini știin
țifice șl metodologice.

Luînd cuvîntul, dr. Miron Geor
gescu. șeful serviciului de cerce
tări științifice din D.C.S. a pre
zentat un coraport analizînd ac
tivitatea secției sale în 1954. Fără 
contribuția medicinei nu se poate 
vorbi astăzi de o practicare știin
țifică a exercițiilor fizice, fie că 
este vorba de cultura fizică a ma

la mașină. 23 de pagini care re
prezintă 365 de zile de muncă pli
nă de abnegație, de mici necazuri 
dar și de mari bucurii, care au 
culminat cu victoria echipei Fla
mura roșie *U.T.A-  în categoria A 
a campionatului republican și cu 
promovarea echipei Metntnul A. 
M.E.F.A. în categoria B. Iar ceea 
ce am desprins din lectura acestei 
documentate dări de seamă sînt o 
serie de metode care s-au dovedit 
foarte folositoare.

Este vorba, în primiți rînd, de 
preocuparea pentru ridicarea nive
lului tehnic al sportivilor și a ni
velului profesional al cadrelor de 
tehnicieni și arbitri. In acest scop, 
comisia regională a întreprins nu
meroase acțiuni: organizarea de 
cursuri de perfecționare, pregătirea 
temeinică a sezonului, trecut, prin 
ședințe cu secțiile și tehnicienii 
respectivi, prelucrări ale regula- 
mentului etc., precum și delegarea 
de antrenori și instructori volun
tari pentru fiecare echipă partici
pantă la competițiile oficiale. Dar 
ceea ce merită mai multă atenție 
este preocuparea față de munca 
antrenorilor, care a fost analizată 
cu regularitate de către . respec
tiva subcomisie, precum și față de 
nivelul arbitrilor, care au fost su
puși Ia o reexaminare ce a avut 
darul să arate chiar și celor mai 
pricenuți cîte mai au încă de învă
țat. Este clar că astfel de măsuri

acestuia.

selor, de sportul de performanță, 
de cultură fizică în producție, sau 
de tratamentul diverselor afecțiuni 
prin cultură fizică" a spus vorbi
torul. In 1954, colectivul de medici de 
la DC.S. a o'aborat 33 de lucrări, 
referate și observații științifice, 
lucrări publicate sau comunicate 
în societăți științifice. Această fru
moasă realizare este totuși insufi
cientă față de necesitățile actuale 
ale sportului nostru. îmbunătățirea 
muncii în acest domeniu reprezin
tă pentru anul 1955 o sarcină im
portantă.

Printre cei care au vorbit, ridî- 
cînd probleme deosebit de intere
sante a fost și tov. A. Baiaj din 
partea C.C.F.S., care și-a însușit 
critica adusă C.C.F.S. în ceea ce 
privește atenția acordată muncii 
desfășurată de D.G.S. și participa
rea la analiza muncii acestuia. 
El arată că au existat legăturile 
pe teren dintre aceste instituții 
dar, numai la nivelul loturi
lor, ceea ce este cu totul insu

ficient pentru rezolvarea unor pro
bleme de primă importanță ale 
sportului nostru. ,.Nu poate exista, 
a spus tov. Baiaj, progres în sport 
fără o strînsă colaborare între
C. C.F.S și rețeaua medicală de 
cultură fizică și fără un serviciu 
de cercetări științifice bine înche
gat în acest domeniu’1. Dr. N. Ze
ga, din partea Ministerului Sănă
tății, arată că în anul 1955, posi
bilitățile de datare și dezvoltare ai
D. C.S. vor fi mult mai mari. De 
asemenea, eț atrage atenția cellor 
prezenți că la conferința științi- 
fică-metodică din 1955, D.G.S. va 
trebui să-și aibă partea sa 
contribuție. In încheiere, dr. 
Zega face o serie de recomandări 
conducerii Dispensarului privind 
munca de organizare în viitor.

Concluziile au fost trase de dr. 
Cornel Constantinescu, care arată 
că ședința și-a atins scopul urmărit 
și prin felul de prezentare a ra
poartelor dar și prin amploarea 
discuțiilor, ceea ce va folosi acti
vității viitoare a Dispensarului. 
Propune stabilirea unor ședințe de 
lucru periodice ale Dispensarului 
cu C.C.F.S. și C-C.S. și atrage a- 
tenția D.C.S. asupra aplicării or
dinului 536/1954 privind acordarea 
asistenței medicale sportivilor*  
fruntași. Dr. 
trasează o serie 
lor servicii ale 
dispensarizării 
loturilor 
unui plan 

de 
N.

sportivilor*
C. Constantinescu' 
de sarcini diferite-
D. C.S. 
tuturor

republicane, 
științific în

în vederea 
sportivilor 
întocmirii 

___ ____ . . , _ colaborare 
cu sfatul științific medical al Mi- 
..LU.„'._i Sănătății, etc. Fixînd ca 

principale: Festivalul
nisterului 
obiective 
mondial al tineretului de la Var
șovia, Campionatele europene din 
1955 și pregătirile pentru Olim
piadă, dr. Cornel Constantinele^ 
încheie ședința arătînd că sarci
nile importante care revin medici
nii sportive vor putea fi realizate 
numai printr-o muncă tehnică bine 
organizată, susținută și entuzias
tă, a medicilor din rețeaua de cul
tură fizică și sport.

au contribuit din plin ia creșterea 
capacității profesionale și a com
petenței cadrelor tehnice și a arbi
trilor. Schimbul de experiență or
ganizat cu antrenorii și arbitrii 
din regiunile Gluj, Timișoara și 
Oradea a contribuit, de asemenea, 
la realizarea acestui scop.

Un alt domeniu în care preocu
pările comisiei au fost concreti
zate printr-o serie de măsuri jus
te a fost cel al educației jucători
lor și a publicului participant la 
jocurile de fotbal. Ga și în anii 
precedenți. în afară de ședințele cu 
acest subiect și de măsurile sub
comisiei de disciplină, fiecare joc 
de fotbal a constituit un prilej pen
tru educarea jucătorilor și a soec- 
taforilor; a jucătorilor, prin îndru
mările date înainte de meci și prin 
analiza jocului; a spectatorilor, 
prin regulamentele prelucrate dis
tribuite odată cu programme, la 
intrare și prin lămurirea unor faze, 
cu ajutorul stației de radio-amplifi- 
care.

Fără îndoiailă că nu acestea sînt 
singurele mștode care au ajutat 
comisia regională de fotbal din 
Arad să se numere printre comisiile 
regionai'.e fruntașe. Dar, am vorbit 
mai amplu despre acestea, pentru 
că ele pot fi aplicate și în alte 
ramuri de sport Și pot contribui 
la rezolvarea cu succes a unor 
probleme actuale, comune tuturor 
disciplinelor sportive,, ,

: CONFIRINȚA PE TARĂ A COMISIEI CENTRALE DE FOTBAL
In zilele de 29 și 20 ianuarie a 

avut loc în Capitală conferința 
pe țară a Comisiei centrale de 
fotbal.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tov. Constantin Sta*h,  
vicepreședinte al Comisiei cen
trale care a subliniat momentul 
politic în care are loc această 

, consfătuire importantă pentru 
! activitatea viitoare a fotbalului 

nostru. Tov. Ion Vaida — vice 
președinte al C.C.F.S. — a adre
sat parti cipanților la conferință 
un călduros salut dirt partea 
C.C.F.S.-ului după care a subli
niat scopul conferinței, insistînd 
asupra problemelor pe care ea 
trebuie să le dezbată și să le 
rezolve.

Raportul de activitate a comi
siei centrale pe anul 1954 ți
nut de tov. L. Albu, a înseninat o 
analiză amănunțită a activității 
fotbalului sub toate aspectele el. 
Raportul a scos în evidență pro
gresul realizat, atît din punct 
de vedere cantitativ cît și cali
tativ, exprimat prin numărul tot 
mai mare de echipe și jucători 
angrenați într-o activitate com- 
pețițională organizată, precum și 
prin rezultatele valoroase obți
nute de fotbaliștii noștri în în- 

, treceri internaționale. Progresul 
cel mai mare a fost înregistrat 
la echipele de categorie regio
nală și raională, care au marGat 
o sensibilă ciieștere calitativă. 
Organizarea diferitelor competi
ții a constituit un mijloc impor
tant pentru stimularea La o rnai 
bună pregătire, a echipelor par
ticipante. Pe această linie se si- 
tuiază campionatele direct regio
nale și formula cu trei serii la 
categoria B, care au chemat l»a 
viață sportivă intensă o serie 
de centre noi, în special din 
Moldova.

Volumul competițiilor a cres- 
cut în anul 1954 și amploarea 
luată de activitatea competițio- 
nală a subliniat marea populari
tate a fotbalului, această discipli
nă sportivă cu important rol ‘po
litic educativ. In afara campio
natelor categoriilor A și- B, re
gionale, raionale și orășenești, în 
afara Cupei R.P.R., numeroase 
alte întreceri au dat zecilor de 
mii de jucători posibilitatea să 
ducă o activitate continuă: pri
mul campionat republican de 
juniori, competițiile organizate 
de secția CFS din Consiliul Cen
tral al Sindicatelor pentru echi
pele de tineret șl copii (pitici), 
campionatul republican școlar 
etc.

întreagă această activitate ă 
cerut o intensă muncă din 
partea Comisiei centrale, a sub
comisiilor sale și a comisiilor de 
fotbal din țară, alcătuite din ac
tive obștești. In mod deosebit 
s-au evidențiat comisiile de fot
bal din regiunile Cluj, Arad, 
Ploești, Suceava șl R.A.M., după 
cum s-au distins prin mun
că susținută și entuziastă o serie 
de activiști voluntari ca : Gări 
și Kurta (Cluj), Gacs șl Rusu 
(Arad), Mărăcineanu și Mateiser 
(Ploești), Ionescu și Ștefănescu 
(București), Martin Korcb 
(R.A.M.), precum și din subco
misiile centrale (N. Roșculeț, C. 
Drăgusin, R. Popescu, S. Leibo
vici, Marin Niculae, Ionescu Du
mitru, Victorovici, E. Kroner 
N. Chelemen. Em. Vogi, A. Ni- 
culescu, V. Mărdărescu).

Raportul a constatat însă o se
rie de lipsuri, care au influențat 
activitatea fotbalului nostru. Și 
asupra acestor lipsuri raportul a 
insistat în mod special. Din punct 
de vedere organizatoric, munca 
unor subcomisii a lăsat de dorit 
mai ales în ce privește legătura 
strînsă cu terenul și îndrumarea 
și controlarea comisiilor din țară. 
Unele comisii de fotbal (Galați, 
Craiova, Iași, București) au acti
vat slab, lipsurile lor reflectîn- 
du-se în însăși desfășurarea cam
pionatelor respective. O lipsă 
principală a Comisiei centrale 
este aceea că nici pînă astăzi nu 

a elaborat un regulament de ad
ministrație care sâ călăuzească 
activitatea tuturor comisiilor de 
fotbal. Din punct de vedere teh
nic, unele competiții (campiona
tul categoriei A, de pildă) nu au 
avut continuitate și regularitate, 
fiind deseori întrerupte. In mun
ca de instruire au fost lipsuri, 
unii antrenori lucrînd neplanifi
cat cu lecții improvizate (Gh. 
Pîrjol T. Severin. Sonenwirt Cluj, 
Justin Apostol Bicaz etc.). Alți 
antrenori (Const. P ones cu. I. Ba- 
ratki, N. Covaci, Căpușan, Han- 
ga) uită rolul ce-1 au și nu se 
preocupă de ridicarea nivelului 
lor politic și profesional. Arbitra
jul, care în 1954 s-a situat la un 
nivel satisfăcător, a avut și el 
lipsuri, mai ales în ceea ce pri
vește pregătirea fizică a arbitri
lor, interpretarea și aplicarea u- 
niformă a regulamentului. Nu
mărul cazurilor de indisciplină a 
scăzut în 1954; totuși, s-au înre
gistrat abateri și sancțiuni care 
dovedesc că în munca educativă 
mai există lipsuri spre care tre
buie să se concentreze atenția 
colectivelor și antrenorilor.

ANUNȚ
Întreprinderea de exploatare a bazelor sportive (IEBS) anunță 

deschiderea pentru public a patinoarului de pe pista de atletism a! 
Stadionului Republicii.

Accesul publicului este permis zilnic între 9—13 și 15—20, Ini 
trarea prin șir. Izvor»

întrebările și răspunsurile, ca 
și discuțiile, au accentuat părțile 
pozitive și mai ales cele negative, 
completînd acest raport care a 
avut o lipsă principală în faptul 
ca nu a analizat activitatea fot
balului de la ultima conferință a 
comisiei, ținută acum doi ani. 
Nivelul general al discuțiilor nu 
a fost însă satisfăcător. In primul 
rînd puțini participant! s-au în
scris la cuvînt : doar 15 din cei 
prezenți, printre care doi preșe
dinți de asociații (I. Niță-Flacăra 
și I. Stoian-Locomotiva), un an
trenor (Ghiling-Sibiu) unul sau 
doi arbitri din țară (cu funcții 
și în comisiile de fotbal respecti
ve) etc. De altfel, o lipsă princi
pală a antrenorilor și arbitrilor 
este aceea că nu au participat-la 
discuții. Contribuția lor și mai 
ales a arbitrilor, care au fost 
prezenți în sală, ar fi fost pre
țioasă pentru desfășurarea lucră
rilor conferinței.

In partea a doua a conferinței, 
tov. prof. I. Șiclovan a prezentat 
planul de muncă pe anul 1955, 
cu următoarele obiective :

1. îmbunătățirea muncii organi
zatorice a organelor centrale, re
gionale, raionale $1 orășenești, în 
vederea îndrumării și controlării 
muncii secțiilor de fotbal din co
lectivele sportive, a antrenorilor 
și arbitrilor.

2. Intensificarea măsurilor co
respunzătoare educării fotbaliști
lor în spiritul moralei comuniste 
și a lichidării unor mentalități 
putrede, existente încă în activi
tatea unor secții de fotbal.

3. Dezvoltarea concepției de joc 
unitare și stabilirea unor măsuri 
organizatorice menite să asigure 
aplicarea acestei concepții în toa
te secțiile de fotbal.

4. Ridicarea nivelului profesio
nal al antrenorilor și arbitrilor, 
în vederea asigurării pregătirii 
jucătorilor și a desfășurării acti
vității competiționale la un nivel 
corespunzător sarcinilor de răs
pundere care stau în fața fotba
lului nostru atît pe plan intern, 
cît și pe plan internațional.

5. Stabilirea măsurilor organi
zatorice șl metodice necesare ex
tinderii fotbalului în rînd urile 
tineretului și promovarea cura
joasă a acestuia în loturile echi
pelor de categorii A și B.

6. Sorijinirea dezvoltării fotba
lului în mediul sătesc.

Discuțiile și completările pe 
marginea planului de muncă au 
dat acestuia formă definitivă.

Iată membrii noii comisii cen
trale : D. Petrescu, C. Stan. I. 
Fazekaș, I. Siclovan, L. Albu, 
Gh. Popescu. D. Pepelea, Țicu 
Simion, T. Firan, P. Steinbach, 
dr. Traian Dumitrescu, M. Marcu, 
V. Victorovici, V. Grigore, N. 
Vîlcov, Șt. Geac, O. Ma- 
trân, D. Ionescu, R. Popescu, S. 
Leibovici (București), M. Korch 
(Regiunea Autonomă Maghiară), 
N. Tamaș (regiunea Stalin), V. 
Deheleanu, Gh. Osiac (Timișoara), 
C. Savu (Craiova), I. Cromec 
(Oradea), Ad. Ferenczi (Baia 
Mare), A. Vraciu (Hunedoara), I. 
Pocol (lași), T. Gacs, A. Mercea 
(Arad), I. Leibovici (Suceava), I. 
Iosif (Bacău), N. Kurta, dr. M. 
Luca (Cluj), P. Lungu (Galați), 
V. Mogîrdiceanu (Constanța), Șt. 
Mateiser (Ploești), N. Constanti
nescu (Pitești). Primii ÎS alcătu
iesc biroul comisiei centrale.

In încheiere a luat cuvîntul 
tov. Ion Vaida, vicepreședinte al 
C.C.F.S., care a apreciat ca po
zitivă conferința comisiei cen
trale, deși dezbaterile nu au o- 
glindit în suficientă măsură toa
te problemele mari care frămîn- 
tă fotbalul nostru. Raportul și 
discuțiile însă, nu au subliniat 
îndeajuns lipsurile comisiei cen
trale. Aceste lipsuri sînt și ale 
Comitetului pentru Cultură Fi
zică și Sport, care nu a îndru
mat și sprijinit comisia centrală 
în așa fel îneît acesteia să-i re
vină toate problemele legate de 
conducerea fotbalului. Pe aceas
tă linie, comisia centrală are 
sarcini importante pe viitor. Ga
ranția dezvoltării pe linie sănă
toasă a fotbalului va depinde de 
felul cum comisia centrală va 
ști să-și organizeze munca și să 
mențină permanent legătura cu 
toate activele obștești din țară, 
întregind preocuparea pentru 
lărgirea bazei de masă a fotba
lului cu preocuparea față de ri
dicarea continuă a calității aces
tui sport.

Tov. Constantin Stan a rostit 
apoi cuvîntul de închidere a 
conferinței, accentuînd asupra 
sarcinilor care revin tuturor 
membrilor comisiei centrale, ai 
subcomisiilor centrale și ai co
misiilor de fotbal din țară. Tot
odată, tov. Constantin Stan i-a 
îndemnat să depună toate efor
turile în activitatea lor viitoare 
pentru îndeplinirea tuturor o- 
biectivelor, de care depinde ri
dicarea activității fotbalului pe 
o treaptă și mai înaltă.

La sfîrșit, participanții la con
ferință au trimis o telegramă de 
adeziune la acțiunea Comitetului 
Permanent pentru Apărarea Păcii 
din R.P.R. de strîngere de sem
nături pe Apelul Consiliului Mon
dial al Păcii.



Concurs de sărituri speciale la 
îmi cadrul Cupei R. P. R.

• Ca și întrecerile de schi de 
ia< Semenic, concursul <fe sărițuni 
speciale la trambulină, organizat 
tot de asociația Metalul, s-a bucu
rat de un deosebit succes. Pe 
trambulina mijlocie de la- Poiana 
Stalin, în prezența a peste 2.000 
de spectatori s-au întrecut de cu- 
rînd 42 de săritori (înregistrîndu- 
se un singur abandon), cifră care 
constituie un record de participare 
în întrecerile de acest fel din țara 
noastră. La concurs au participat 
cîte patru săritori pentru fiecare 
echipă de asociație. Trambulina bine 
amenajată și buna pregătire tehnică 
a săTi'tori'or le-au permis acestora

să realizeze sărituri foarte bune. 
Astfel, numeroși concuirenți au 
realizat sărituri care au depășit 

41 de metri. Concurentul Brerici, 
deși nu figurează în primele 
locuri, a realizat totuși cele mai 
bune sărituri (47 și 45 metri), dar 
a căzut după aterizare în cea de 
a doua încercare. Iată acum și 
primii clasați
1. Florea Vome a
2. Pipoș Bujor (C.C.A.);
Ducaru (Dinamo) și Gh. Frățilă 
(Dinamo); 5. I. Marinescu (Dina
mo) ; 6. V. Buga (C.C.A).

In urma acestor rezultate, >n 
clasamentul Cupei R.P.R. conti-

Iată acum și 
în acest concurs: 

(Locomotiva);
3. C-tin

Poiana Stalin
la schi
rvuă să conducă echipa asociației 
Progresul, urmată la o mică di
ferență de puncte de Voința. Pe 
locurile următoare s-au clasat,_ în 
ordine, echipele 
mura roșie, Metalul, Știința, 
namo, C.C.A„ 
și Flacăra.

asociațiilor Fla- 
'. ? ' . E>'-

Locomotiv.a, Avîntol

• „Cupa juniorilor”, organizată 
de Flamura roșie a fost cîștigată 
de echipa de juniori a asociației 
organizatoare. Pe locurile urmă
toare s-au clasat echipele ide juniori 
ale asociațiilor Progresul, Meta
lul, Avîntul. Rezervele de Muncă 
și Locomot’va.

STARTURILE SCHIORILOR
• Mulți dintre Corespondenții zia

rului nostru nu ne scriu despre acti
vitatea schiorilor din regiunea lor. 
Aceasta în primul rînd din cauză 
că acolo lipsește stratul de zăpa
dă necesar practicării acestui sport 
Multe din concursurile oare au fost 
programate nu pot fi organizate din 
această pricină.

In alte regiuni însă, există un 
strat suficient de zăpadă care per
mite practicarea acestui sport. Iată, 
de piidă, ne scrie corespondentul 
nostru Victor Săcăreanu din Săcele, 
raionul Stalin. Colectivul Recolta 
Săceăe-Satulung a organizat o fru-

l moașă activitate pentru țăranii mun
citori care practică acest sport- A 
luat ființă un centru de schi în care 
activează 50 de tineri și tinere. A- 
ceștia sînt antrenați de instructorul 
IonToci tu, care se preocupă nu nu
mai de pregătirea lor tehnică ci și 

teoretică. Odată cu în-
lunecăni pe zăpadă
colectivului sportiv Re- 

_ trec și 
Pentru o cît mai

Consiliul regional controlează ade
seori activitatea de aci, tovarășa 
Victoria Costică deplasîndu-se la 
Săcele pentru a-i îndruma pe tinerii 
țărani muncitori în pregătirile lor 
în vederea întrecerilor.

de cea 
vățarea 
membrii 
colta Săcele-Satulung își 
normele G.M.A. ~ 
bună activitate în acest centru, con
siliul regional al asocia'iei R colta 
a dat în folosință sportivilor care se 
pregătesc aci 15 perechi de schfuri.

• Colectivul Metalul Cîmpia Turzij 
a organizat de curind la Băișoarao 
tabăra de schi pentru membrii săi. 
15 shiori s-au pregătit aci sub con
ducerea instructorului voluntar losif 
Mersei. Cei mai buni dintre ei — 
ne scrie corespondenta noastră Eli- 
sabeta Balogh — vor lua parte la 
întrecerile Spartachiadei sindicale.

a șasea oa-

contribuție la succesul echipei.

Cucerind pentru
ră. consecutiv campionatul repu
blican de lupte pe echipe, echi
pa Dinamo București a realizat 

' o performanjă unică în istoria 
1 sportului nostru. De aceea, in

teresul stirnit a fost considera- 
\ bil: asociajia, sportivii, antreno

rul au primit nenumărate fe
licitări, dar le-au fost puse Ș‘ 
foarte multe întrebări, care pot 

1 fi insă incluse intr-una singură: 
cum a fost posibilă această 
performanță ? Răspunsul la în
trebare îl va da — așa cum 
este și firesc — antrenorul Fr. 

' Cocoș, care-și are partea sa de

„Ca să răspund la întrebare tre
buie să mă întorc cu glndul in 
urmă cu șase ani, cînd efchipa 
pe care o antrenez a obținut 
primul mare succes. In anul 1949, 
Dinamo a cîștigat pentru prima 
oară campionatul pe echipe. In 
acest an. formația era abia ia 
începutul activității sale, cu spor
tivi care se cunoșteau destul de pu
țin și care aveau caractere dife
rite, stiluri diferite, unii mai a- 
vansați, alții mai puțin. Trebuia să 
alcătuiesc din acești sportivi so
siți din diferite colțuri ale țării 
o echipă, să le omogenizez pre
gătirea să-mi precizez lipsurile 
lor pentru a le putea înlătura, 
pentru a ridica măiestria sporti
vă, a fiecăruia în parte. Intr-o 
mare măsură cred că am reușit și 
despre aceasta vorbesc — de
sigur— însăși performanțele obți
nute, faptul că marea majoritate a 
luptătorilor dinamoviștî din Iotul 
primei echipe sînt astăzi campioni 
ai țării, maeștri ai sportului și de 
numeroase ori internaționali, care 
au făcut și fac cinste culorilor pa
triei noastre.

Am pornit cu foarte mulți dintre 
luptătorii cu care am cucerit al 
șaselea campionat, la care s-au mai 
adăugat an de am alte elemente. 
Astfel, în 1949 figurau deja în e- 
chipă D. Cuc și L. Bujor, T. Bli- 
dairu, Fr. Horvath, Nicdae Po- 
povici, C. Popescu, A. Șidi etc. In 
primul an — cu ajutorul asociației 
■— a funcționat la Sinaia o tabără 
in care am lucrat pentru a stabili 
caracteristicile fiec armii luptător în 
parte, posibilitățile tehnice pe care 
le are, lipsurile, categoria de greu
tate care o face sau pe care ar 
«nai putea-o face și, de asemenea, 
ani căutat încă de pe atunci să 
stabilesc o strînsă legătură sufle
tească între acești sportivi.

La munca mea .au contribu’t în 
permanență mai mulți factori. În
tocmirea de către mine — în co
laborare cu serviciul instruire spor
tivă <ail asociației — & tatamar docu
mentelor de planificare îin proce
sul de instruire, în raport cu obiec
tivele propuse, m-a ajutat mult la 
urmărirea progresului fiecărui lup
tător în parte, cît și la aducerea în 
cea mai bună formă a sportivilor 
mei la lanumite date, în r.aport cu 
competiția care urma să aibă loc.

De asemenea, prin individuali
zarea antrenamentului — care în 
«xt1 trecut a fost mai .aiccemWtă

A. Șuii (Dinamo) f-a prins brațul lui S. Szasz (Constructorul 
Ploești). Prin această acțiune Șuii își va răsturna adversarul și-l va 

pune cu umerii pe saltea, obținind victoria înainte de limită.

— am putut pregă’.i și mac bine 
sportivii secției de lupte.

Ședințele tehnice și de analiză, 
ținute în fiecare săptâmină și după 
fiecare întâlnire, au avui ca scop 
scoaterea 4a iveală a tuturor lip
surilor in pregătirea fizică și teh
nică, a lipsurilor tactice constatate 
cu ocazia întikriri'or precedente. In 
antrenamentele imediat următoare 
am căutat să pun în practică în
vățămintele trase cu oca za acestor 
ședințe.

In acest timp am căutat să.mi 
ridic calificarea profesională, stu
diind materiale sovietice și bro
șuri de specialitate în limba ma
ghiară. La acestea s-a adăugat ex
periența căpătată cu ocazia întîl- 
nirilor internaționale desfășurate in 
țara noastră și, mai ales, a minu
natelor kit.'lniri cu luptătorii sovie
tici. Firește, de un real folos mi-a 
fost practica mea de vechi luptător 
și antrenor. Insușindu-mi o serie de 
învățăminte, am căutat să le dau 
viață, așdicîndu-.te în pregătirea ele
vilor mei. Am adtas îmbunătățiri 
metodelor de antrenament și am 
căutat să imprim luptătorilor sec
ției pe care o conduc un stil de 
luptă modern, așa cum am văzut 
la luptătorii sovietici. Munca în a- 
ceastă privință a dat roade și as
tăzi se observă la sportivii secției 
de lupte Dinamo tendința de a lu
cra pe brațe, atît la lupta în pi
cioare cit și la parter, o tactică 
mai bună și o activitate accentua
tă în special la D. Cuc, M. Baluși- 
ca, Fr. Horvath, V. Popescu.

Paralel cu munca de instruire 
sportivă s-a dus o intensă activi
tate pentru dezvoltarea calităților 
morale și de voință ale sportivilor, 
activitate în oare un rol important 
l-a avut organizația de bază U.T.M. 
care nc-a dat un maire ajutor. S-a 
reușit a se forma un colectiv pu
ternic sudat, în care fiecare este 
animat de dorința de a-și ridica 
măiestria sportivă, de a lupta din 
toate puterile pentru a reprezenta cu 
demnitate nu numai culorile aso
ciației noastre, ci, mai ales, Re
publica noastră ori de cîte ori lup
tătorii noștri au avut oinstea de a

i

fi seJecționați in reprezentativa 
R.P.R.

Bineînțeles că hotărîtor a fost 
sprijinul acordat de asociație, care 
ne-a asigurat condiții optime de 
pregătire (saIi modernă de antre
nament cu toate cele necesare, echi
pament bun, materiate etc.)

In anii care au trecut am pro
movat pe rtod unele elemente ti
nere. care au făcut față campiona
tului pe echipe și și-au ridicat sim
țitor ntvehi! tehnic. Este suficient 
să amintesc că A. Oruga a eștigat 
în acest timp titlul de campion al 
țării, iar P. Vatrici care i-a luat 
locul în lotul prim și-a îndeplinit 
norma de categoria I-a.

Paralel cu pregătirea primei e- 
chipe se duce acum o serioasă 
muncă de pregătire a unui k>t de 
peste 20 tineri din cadrul Tînărului 
Dinamovist care constituie pepinie
ra de recrutare a v itoarelor ele
mente pentru echipa fruntașă.

Ceea ce mai vreau să adaug este 
faptul că in tot thnpul am urmă
rit nu numai obținerea unor rezul
tate imediate d am fost preocupat 
de perspectivele fiecărui luptător în 
parte și ale secției in întregime.

Desigur, in munca mea mai sini 
încă o serie de lipsuri. Mai tre
buie să duc încă o intensă muncă 
chiar cu luptătorii cei mai buni 
pentru a elimina unele lipsuri din 
pregătirea lor. Muncind însă mai 
bine ca pînă acum și, mai ales, fără 
a ne culca ;pe laurii victoriilor ob
ținute, vom putea obține rezultate 
și mai valoroase. In anul acesta 
va trebui să ridicăm pe culmi și 
mai înalte măiestria sportivă, să 
aducem nai succese asociației Di
namo și patriei noastre dragi.

Și acum, ca încheiere, vreau să 
spun pentru cei care poate sînt 
dezamăgiți că nu au aflat nimic 
senzațional în legătură cu perfor
manța de a cîștiga șase ani la rînd 
campionatul pe echipe, că, de fapt, 
secretul victoriilor noastre constă 
in munca intensă, de zi cu zi, pla
nificată, în dragostea pe care fie
care dintre noi a dovedit-o pentru 
acest minunat sport.”

FR. COCOȘ 
antrenorul echipei Dinamo Buc.

Se luminează de ziuă. Boberii 
se îndreaptă în grup spre locul 
de plecare. Aerul rece al dimi
neții le îmbujorează obrajii. De 
jur-împrejur, muntele invest- 
mîntat in alb și împodobit cu 
verdele brazilor. In fund, Pia
tra Arsă străjuiește- piscurile 
Furnica mică și Furnica mare. 
In văi, ceața &e lasă ca o vol
bură vînătă. Pînă la începerea 
concursului mai este încă timp. 
Totuși, din Sinaia încep să urce 
grupuri nesfîrșite de tineri și 
vîrstnici. Este duminică, 
de odihnă trebuie 
mai plăcut. Și ce 
plăcut decît 
proaspăt și 
de iarnă în 
bcberilor îți 
și-ți dau emoții

Sportivii știu că în 
aceasta, dfe-a lungul 
vor înșirui mulți spectatori și, 
în consecință, sînt hotărîți să 
nu le dezmintă așteptările. Este 
ultima zi de concurs la bobu
rile de două persoane. După 
aceste întreceri vor fi cunoscuți 
cei care au dreptul să ia parte 
la întrecerile pentru titlul de 
campion, de la Poiana Stalin.

Miile de spectatori înșiruiți 
de-a lungul pîrtiei oferă o pri
veliște interesantă. Sînt îmbră- 
cați cu pulovere de tot felul, 
purtînd pe cap tichii în cete 
mai variate culori. Unii cu 
schiwile și bețele pe umăr, alții 
trăgînd’ săniuțe din care se aud 
glasuri cristaline de copii.

Megafoanele încep să zbîmie. 
Crainicul își începe emisiunea.

— Atențiune, Atențiune! Dăm 
ora' oficială a pîrtiei. Este ora 
7,30.

Ca la comandă, fiecaire 
privește ceasul.

— Cursa de reglaj va fi 
cutată de echipajul Metalul 
Frimu I. Conducător Staiuc 
Ion, frinar Taus.

Locul pe care-1 alesesem pen
tru a urmări cursele se află 
în preajma virajului Mihail. 
La coborîrea 'bobului de reglaj, 
la cîțiva pași de noi, un bărbat 
între două vîrste își aținteșțe 
încrezător privirea dincolo de 
virajul Vînători, de unde ur- WOOOOOOOC'N'X' V '--V- -V €*■  TC

să 
rece 

timp 
desfată

Ziua 
petrecută cit 
poate fi mai 
respiri aerul 
al

ce
dimineții 

întrecerile 
privirile...

duminica 
pîrtiei se

își

exe-
l.C

CAMPIONATUL DE
AL R.

> CLUJ (prin telefon de la trimi
sul nostru).

Ieri dimineața a început pe pa
tinoarul din parcul orașului Cluj 
campionatul republican de patinaj 
viteză. Remarcăm organizarea ne- 
satisfăcăîoare, fapt care aduce se
rioase prejudicii nivelului perfor
manțelor și nu contribuie de fel la 
popularizarea acestei discipline 
sportive. Spunem acest lucru pentru 
că, deși gheața este tare, se pre- 
z ntă in stare proastă, iar accesul 
concu.ren.iijr pe patinoar este li
mitat (intre orele 7 și 11), nedîn- 
du-se posibilitatea celor interesat’du-se
să urmărească aceste întreceri. Tre
buie să mai amintim și o altă gra
vă deficiență și anume aceea că 
întrecerile au început abia ieri, deci 
cu o zi mai tîrziu decît data Ia 
care erau programate. Singurele as
pecte pozitive ale acestui campio
nat sînt dorința de luptă și buna 
prezentare a concuremților. Iată a- 
cum și rezultatele tehnice înregis
trate în prima zi de concurs : 300 
metri juniori (sub 14 ani) ; 1. I. 
Crăciun (Dinamo Orașul Stalin) 
campion R.P.R. 35,05 sec.; 2. I- 
Moldovan (Progresul Cluj) 41,01 ; 
3. E. Dorian (Progresul Cluj) 
46,01; 300 m. junioare (sub 14ani): 
1. Iulia Peter (Avîntul M. Ciuc) 
campioană R.P.R., 46,05 sec. ; 2.
Melania Sasu ('Dinamo Cluj) 60,01; 
500 m- juniori (15—16 ani) : 1. 
V. Radulescu (T. Dinamovist Buc.) 
campion R.P.R., 55,04 sec.; 2. G. 
Catena (Avîntul M. Ciuc) 55,05; 3. 
Ladislau Pîrcălab (Progr. Tg. Mu
reș) 56,02; 500 m. junioare (17— 
18 ani) : 1. Draga Vranielici (T. 
Dinamovist Buc.) campioană R.P.R. 
60,02 ; 2. Iulia Moldovan (Progr. 
Gluj) 70,04 ; 3. R. Kotsch (Voința 
Sibiu) 73,04 (timpul realizat de 
eîștigătoare este la o zecime die 

'secundă de recordul R.P.R. pe a- 
ceasită distanță deținut tot de ea). 
500 m. juniori (17—18 ani). 1. S.

mează să apară cei plecați in 
cursă.

Megafoanele își fac din nou 
datoria. Vocea cranicului răz
bate >pînă la noi.

— Echipajul Metalul I. C. 
Frimu a luat startul. Se în
dreaptă spre virajul Vînători. 
In acest moment intră in viraj.

Iată-i. Peste ctîeva momente 
vor trece prin virajul Mihail, 
la cîțiva pași de noi. Bobul 
trece ca o nălucă. Intră în vira
jul mare, apoi în virajul de sub 
pod și acum se îndreaptă spre 
linia de sosire. Timpul înre
gistrat: 1:16,38. Aflînd de per
formanța hoherilor, cineva de 
lîngă noi are o adevărată ex
plozie de bucurie. Ne apropiem 
cu gînd să-l iscodim cu privire 
la motivul acestei bucurii'. Poa
te o fi frate cu unul din mem
brii echipajului. Nicidecum. 
Este maistrul Rohan Zaharia 
din secția de sculărie a fabricii 
unde lucrează și cei pe care 
tocmai i-am văzut coborind.

— Vedeți cum se avlntă în 
cursă? Ei bine, tot așa de avin- 
tați sînt și în producție, li cu
nosc bine. Sint doar meșterul 
lor. Am venit înadins să văd 
ce ispravă fac aici. îmi îmbui
baseră capul cu bobul lor. Ba, 
m-au luat și pe mine de le-am 
ajutat să și-l lucreze. Merită 
să ajuți niște tineri ca ei. De 
altfel, din toate părțile au pri
mit ajutor. De la comitetul de 
partid, de la sindicat, de la 
administrație. Și nu numai 
,,mtnjii” ăștia, dar și Drago- 
mir, Pefeu, Moiceanu care se 
pot mindri și ei că traduc în 
viață cuvintele ..primii în sport 
primii în producție”.

L-am ascultat mult timp pe 
acest om deschis la r-°-‘ 
multe am aflat de la el. 
drag ne-a povestit 
Rohan despre munca 
din fabrică, despre 
lor, preocupăr ile lor.

Boburile continuau 
re. Timpul a trecut 
țite. ~ ___ _____
bun de la noul nostru prieten, 
vocea crainicului anunța s'îrși- 
tul concursului.

A. CAȚAROS
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suflet, și 
. „L Cu 

maistrul 
oamenilor 
realizările

să

Cînd ne-am luat

coboa- 
nesim- 
rămas

PATINAJ VITEZĂ 
P. R.

Csatho (Avîntul AL Ciuc) campion 
R.P.R. 55,01 ; 2. O. Simescu (ProgT. 
Cluj) 57,05; 3. Bulbucam (T. Di
namovist Buc.) ___ _ .. _.
kucs (Progr. Tg. Mureș) 58,04 ;*  5. 
Ajtony (Știința Cluj) 58,06 (con
curentul Grigore Alexandru de la 
Locomotiva București a căzut în 
timpul cursei, după ce parcursese 
mai bine de 350 metri și avea în 
acel moment cel mai bun timp); 
500 m. senioare: 1. Doina Matei 
(Progr. Cluj), campioană R.P.R., 
62,03; 2. Z. Kahan (Dinamo Buc.) 
62,03; 3. Eva Farkas (Progr. Tg. 
Mureș) 64,04 ; 4. I. Peter (Știința 
Cluj) 64,04 ; 5. M. Georgescu (Loc. 
Buc.) 65,00 (deși a obținut același 
timp cu a doua clasată, cîștîgă- 
toarea probei a depășit-o pe a- 
ceasta cu un piept pe linia de so
sire. Același lucru s-a întâmplat și 
la desemnarea locurilor 3 și 4; 
500 m. seniori: 1. V. Bulat (C.C.A.) 
campion R.P.R. — 51,07; 2. V. 
Bold?.? (Progr. Cluj) 53,03; 3. P. 
Drîmboreanu (Progr. Cluj) 53,06; 
4. K. Ohanian (C.C.A.) 54,06; 5. 
V. Oprea (C.C.A.) 54,09 ; 6. O. Lun- 
gu (Știința Cluj) 55,02 : 1000 m. 
juniori (sub 14 ani) ; 1. I. Crăciun 
(Dinamo Orașul Stalin) campion 
R.P.R. — 2:10,07; 2. I. Moldovan 
(Progr. Oluj) 2:16,01 ; 3. E. Do
rian (Progr. Cluj) 2:25,05; 1000
m. junioare (sub 14 ani) : 1. Iulia 
Peter (Avîntul M. Ciuc) campioană 
R.P.R. — 2:42,06 ; 2. Sasu Melania 
(Dinamo Cluj) 2:49,05; 1.500 m. 
juniori (15—16 ani) : 1. G. Catona 
(Avîntul M. Ciuc) campion R.P.R. 
— 2:55,04 ; 2. S. Doctor (Progr. 
Cluj) 3:04,03 ; 3. L. Pircălăb
(Progr. Tg. Mureș) 3:06,04 ; 4. V. 
Radulescu (T. Dinamovist Buc.) 
3:08,07; 5. Ludovic Toth (Dinamo 
Orașul Stalin) 3:14,2.

întrecerile din cadra! campiona
tului R.P.R. continuă.

RENATO ILIESCU

Bulbucai (T. Di- 
58,04; 4. G. Ka-

Concursul de tenis de masa cu handxap
Astăzi după-amiază, cu începere 

de la ora 17, sala ccdectividui Voin
ța Lemn Mobilă din Capitală (str. 
Sqard'.ui Nr. 7) va găzdui jocurile 
finale din cadrul concursului de 
tenis de masă cu handicap ' dotat 
cu „Cupa de iarnă". întrecerile vor 
âyea log la proba de simplu băr-

bați, unde printre p;.... /o riștii 
principalii se numără juritori cu- 
nosouți, ca Șirlincan, Vartanian, 
Saiabalian, Giovanidis etc. Faptul 
că în această ’ competiție jucătorii 
mai slabi primesc un avantaj de 
puncte echilibrează însă raportul 
de forțe,



Campionatul republican feminin 
cL baschet (III)

Echipajul C.C.A. învingător in proba de bob 4 persoane a campionatului de calificare

IV. CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI. O formație eterogenă care 
s-a consolidat treptat și a realizat 
rezultate valoroase. Caracteristici: 
evită contraatacul avînd tendința 
de permanentizare a jocului poz.- 
țional in care caută punerea în va
loare a jucătoarelor Antonescu și 
Eckert, a) pregătirea fizică: satisfă
cătoare, față de posibilitățile jucă
toarelor. Insuficientă in privința 
rezistenței și vitezei pivotului An
tonescu, jucătoare cu mari perspec
tive și componentă a lotului repre
zentativ. b) pregătirea tehnică: 
just orientată, dar inegală. Progre
se vizibile tu realizat Antonescu 
și Lucia Rusu. Lipsuri în privința 
elementelor de mișcare in teren, a 
executării elementelor în viteză. 
Aceeași observație ca la Știința
I.C.F.  Ia aruncările libere, c) pre
gătirea tactică: 1. individuală. Irt 
general rudimentară, majoritatea 
jucătoarelor neavînd preocupări în 
această privință. In progres, Anto
nescu și Ionescu. Dezvoltarea gîn- 
dirii tactice redusă, avînd lipsurile 
semnalate la I.C.F. 2. Colectivă. 
Apărarea „om la om” aplicată co
rect. Ca l psuri, cele semnalate la 
I.C.F. și Locomotiva. Contraatacul: 
folosit numai împotriva echipelor 
slabe se execută cu lansarea vîr- 
fu’ui de contraatac (Ionescu sau 
Eckert) care termină singure acțiu
nile. Atacul pozițional: echipa cir
culă organizat. Jocul se bazează 
pe combinațiile de două și mai rar 
de trei jucătoare, celelalte asigu- 
rind echilibrul defensiv și scoaterea 
da poziție favorabilă a vîrfului de 
contraatac advers. Lipsa princi
pală: trei din cele cinci jucătoare 
ale formației de bază nu prezintă 
un pericol pentru apărarea adver
să. d) pregătirea morală și de vo
ință: aceleași l psuri semnalate la 
Știința I.C.F. în privința compor
tării în situațiile grele, e) condu
ri': gr; di:' de pregătire al echinei 
satisfăcător, 'n raDort cu nivelul an
terior a! jucătoarelor. Progres in 
re tuni camp or.atufai. Obiective: 
rezc'..zrea diferenței de valoare

' c prima formație și restul ju
cătoarelor. Creșterea nivelului de 
pregătire fizică, in special viteza 
și rezistența, dezvoltarea tehneii 
rn regim de viteză, educarea și 
instruirea unei conducătoare de 
joc, o*g:.n:zarea  și folosirea- con- 
trza’rc’jlu:, perfecționarea aruncă
rilor libere și de ia semidlstanță.

V. PROGRESUL ORADEA. E- 
cliipă care a regresat, atît în ceea 
ce privește locul în clasament, cît 
și pregătirea. Caracteristici: echi

Sportul parașutist în 1954 I
Plăcută îndeletnicire este spor

tul aeromodelist, interesant e pla
norismul, temerar este zborul cu 
nsotor. Dar neînchipuit de frumos 
e parașutismul!. Lansările de pe 
bordul marilor „autobuze aeriene" 
de la mii și mii de metri înălțime 
au un farmec pe care nu-1 poate 
dărui tînărului nici una din cele
lalte discipline sportive. Și acea
stă bucurie a fost împărtășită a- 
nul trecut în țara noastră, de zeci 
ș zeci de muncitori din fabrici, de 
pe ogoare si din uzirre. Au împăr- 
tâș't-o și Aurel Guruț lăcătuș la 
uzinele . 1 Mai" Ploești. Ion Mi
tici — țăran muncitor dmtr-o co
mună de lingă Olt și încă multi 
a'.ți tineri și tinere care după cî- 
teva luni de pregătire în sportul 
parașutist s-au reîntors la strung 
ori la războiul de țesut, în labora
tor sau pe tractor, cu un „docu
ment" la care mulți din noi rîv- 
iresc: brevetul de parașutist...

Este un fapt de netăgăduit că în 
anul 1954, mai mult ca oricînd, 
în sportul parașutist s-a făcut un 
însemnat pas înainte, atît în do
meniul pregătirii tehnice și teore
tice al sportivilor cît și în obți
nerea de performanțe tehnice spor
tive. Un eveniment petrecut în ă- 
czastă perioadă a fost întrecerea 
organizată între școli, la care au 
rar: ci pat cei mai valoroși spar- 
re rarașutiști dm țară. Probele 
acestei r: Iniri — individual și pe 
echipe — au constat din lansări 
cu deschidere automată de ia 1000 
ni. înălțime și aterizare la punct 
fix și lansări in cădere liberă cu 
deschiderea parașutei după 10 se
cunde și aterizare la punct fix. In 
cadrul acestor întreceri, parașu- 
tiștii sportivi Gh. Pirvarr (salt 
1000 m. cu deschidere automată) 
și Gheorghe Iancu (salt 1000 m. 

pa cu cele mai multe jucătoare, 
dar care domină panoul numai 
în jocurile împotriva echipelor sla
be. Folosește numai un pivot, deși 
are doi sau chiar trei în lot. Nu sînt 
puse în valoare calitățile și parti
cularitățile jucătoarelor: a) pregă
tirea fizică: insuficientă,, mai ales 
viteza și rezistența; Ir) pregăti
rea tehnică: acceptabilă, în afară 
de elementele mișcării în teren și 
de fente, elemente indispensabile 
față de particularitățile jucătoare
lor orădene. c) pregătirea tac
tică: 1. individuală — insuficientă. 
Nu sînt aplicate pătrunderile și de
pășirile, nu sînt folosite blocajele 
și plecările din blocaj. Insuficientă 
gîndire tactică, atît în ofensivă 
cît și în defensivă. 2. colectivă — 
echipa aplică sistemul „om la om” 
corect, dar im adaptat la particu
laritățile adversarelor. Jucătoarele 
nu cunosc schimbările de adversare. 
Urmăresc bin? la panoul propriu, 
dar comit greșeli personale inu
tile, chiar c.înd nu participă la 
faze. Contraatacul: este folosit, 
dar dezorganizat. Atacul pozițio
nal: echipa își bazează atacul pe 
pivotul Darabaș și aruncările de 
la distanță executate de Hailasz și 
Bunescu. Uneori execută combi
nații între două jucătoare: Dara
baș și Halasz. Destul de eficace 
în aruncările libere. Lipsită însă 
de o pregătire tactică, observîn- 
du-se un șaboiism accentuat. In 
privința participării la atac, sem
nalăm aceleași lipsuri ca și la 
Știința Cluj, d) Pregătirea mo
rală și de voință: la nivelul celor
lalte categorii de pregătire. Jucă
toarele sînt nervoase, demobilizea
ză ușor și folosesc jocul dur și 
neorganizat în situațiile dificile, 
e) concluzii: echipa a fost insufi
cient pregătită și rezultatele sînt 
mult sub nive’ul posibilităților ju
cătoarelor. Antrenorul și jucătoa
rele trebuie să facă eforturi pentru 
a realiza o pregătire continuă și 
sistematică. Obiective: pregătirea 
jucătoarelor de schimb; atenție 
specială pregătirii fizice: comple
tarea pregătirii tehnico-tactice cu 
elementele mișcării în teren, fen
tele, pătrunderile și depășirile, a- 
.Itinecările și schimbările de adver
sar. blocajele și plecările din blo
caj; educarea și instruirea unei 
conducătoare de joc; folosirea 
unul sistem de atac în care, pe de 
o parte pivotul să fie ajutat de 
acțiunile individuale, iar pe de 
alta să fie angrenate în circulație, 
alte jucătoare — tot din circulație 
— luîndu-i locul : intensificarea 
pregătirii tactice.

cu deschidere comandată după 10 
•secunde) au stabilit noi recor
duri republicane, care la o:\-i aceea 
constituiau performanțe de impor
tanță internațională.

Cel de al doilea eveniment, cu
noscut sportivilor noștri s-a pe
trecut în luna septembrie și 
a avut loc in mai multe localități 
din țară. E vorba despre mitingu
rile av'at'ce organizate în cinstea 
„Zilei Aviației R.P.R.", în cadrul 
cărora parașutiștii au ivut un rol 
deosebit de important. Iar para
șutiștii au fost cu adevărat 
lia... înălțime și au primit calificati
vul ..foarte bine".

Mulți dintre iubitorii sportului 
care au fost martorii marilor în
treceri de fotbal de pe stadionul 
din parcul sportiv , 23 August" au 
urmărit cu vie admirație exercițiile 
parașu/tiștilor de la turnul de lan
sare, Și de multe ori au făcut 
acest lucru, chiar cu riscul pierde
rii unei interesante faze de meci. 
Și cfad meciul a luat sfîrșit, în 
drumul lor spre casă mulți din 
miile de spectatori s-au oprit pen
tru o clipă în fața acestui turn, 
unde în tot timpul verii zeci și 
zeci de tineri și tinere au deprins 
arta lansării cu parașuta.

In lunile de iarnă parașutiștii 
desfășoară o inte*>ă  activitate de 
„cameră". Nu e o glumă, ci un 
fapt real. In această perioadă 
sportivii parașutiști controlează în 
mod minuțios materialul de zbor 
pentru ca începutul activității să 
nud găsească nepregătiți. Și de 
îndată ce timpul va permite relua
rea antrenamentelor, vom avea 
din nou posib'litatea să urmărim 
cupolele multicolore ale zecilor de 
parașute ce se vor deschide în 
văzduh ca n'ișjte dalii! de toamnă.

B. MARICA

SINAIA 2. (prim telefon de la 
trimisul nostru). — Peste zece 
mii de spectatori au urmărit 
marți întrecerile din cadrul cam
pionatului de calificare la bob, 
proba de 4 persoane. Condițiile 
excelente de organizare a con
cursului precum și starea perfectă 
a pîrtiei au contribuit la realiza
rea unor performanțe de valoare, 
care vădesc buna pregătire a con- 
curenților și atenta îngrijire a 
boburilor.

In dimineața zilei 
desfășurat primele 
ale întrecerii. S-a 
foarte îndîrjită, în 
echipajele O.C.A, 
care primul a utilizat 
succes forța și elanul 
tice tinereții celor care 
iar secundul s-a bazat 
și rutina concurenților 
tați care îl alcătuiesc, 
întrecere directă s-a realizat

de marți s-au 
două 
dat o 
special 

și Voința, 

manșe 
luptă 
între 

în 
cu mult 

caracteris- 
îl compun, 
pe tehnica 
experimen
te această

un
lucru aproape de neîntîînit într-o 
competiție de bob: amîndouă echi
pajele au realizat în cadrul unei 
manșe același timp. 1'11,03. Tim
pul este riguros exact întrucît în
registrarea lui s-a făcut cu ajuto
rul celulei fotoelectrice.

încurajate de acest timp exce
lent obținut de echipajele C.G.A. 
și Voința, celelalte echipaje s-au 
avîntat cu puteri sporite în între
ceri și au obținut și ele rezultate

Din nou animație pe terenurile de fotbal.,.

Timpul prielnic a permis echipelor de folbal să facă primele antre
namente în aer liber.

Iată-i in fotografia noastră, pe jucătorii echipei Progresul F.B. 
București făcindu-și încălzirea înaintea jocului la două por fi pe care 
l-au susținut duminică dimineața. Observați maiourile pe care le 
poartă jucătorii de la Progresul F.B. și care au fost îmbrăcate pen
tru a-i deosebi de partenerii lor de joc, echipa de tineret a aceluiași 

colectiv.

Inoet-încet, terenurile de fotbal 
încep să cunoască animația obiș
nuită din timpul anului. Pretutin
deni în țară și în special în ora
șele cu echipele de categorii A și B, 
terenurile sînt cuprinse de freamă
tul atît de bine cunoscut și dorit 
al pregătirilor fotbaliștilor. Ani
mația aceasta caracteristică ves
tește apropierea meciurilor de fot
bal, a pasionantelor jocuri pentru 
titiu, pentru clasament.

La Reghin de pildă, după cum 
ne scrie corespondentul nostru 
Dezideriu Farkas, jucătorii echipei

Din carnetul de note al unui antrenor de stat
In preajma i.:v perii noului sezon 

de fotbal, inspecția de fotbal din
C.C.F-S.  a inițiat o serie de de
plasări pe teren cu scopul de a 
controla activitatea comisiilor de 
fotbal a secțiilor colectivelor, cole
giilor de antrenori și arbitri pre
cum și pentru a controla cond țiu- 
nile în care se desfășoară această 
activitate. Antrenorul de stat Braun 
Coloman este unul din cei care a 
făcut asemenea deplasări. Din con
statările făcute în cursul acestor 
vizite spicuim următoarele:

4» PLOEȘTI. — Comisia regio
nală de fotbal a manifestat interes 
și s a preocupat îndeaproape de orga
nizarea în bune condițiuni a campio
natului și de ridicarea nivelului teh
nic a-1 fotbalului din regiune. Nu a 
fost aiutată însă de colegiu! de an
trenori, a cărui activitate a fost ca 
și inexi tentă. Acum, colegiul a fost 
reorganizat și cu ajutorid său, comi
sia regională va trece la înfăptui
rea unor deziderate ale sportivilor 
ploeșteni : centru de antrenament 
pentru juniori și pitici, cursuri de 
arbitri și iiis'tfuctori vo'u ’tari. In 
majoritatea lor terenurile sînt în 
bună stare, îngrijite ca și instala
țiile anexe și materialele sportive.

La Flăcării ploești există condiții 
bune de antrenament.

© IAȘI. — Slabă activitate la co
legiul de .antrenpri, care nn a con
stituit un sprijin pentru co

de valoare. Astfa', Progresul f 
Sinaia a obținut timpul de 1:11,19, 
iar Metalul I.C. Frimu I Sinaia 
timpul de 1:11,84. Rest1'! boburi
lor ati parcurs distanța in jurul 
timpurilor 1:12—1:13, ceea ce repre
zintă, de asemenea cifre bure.

Miercuri dimineața au început 
coborîrile din manșa a treia. Din 
prima coborîre Progresul 1 Sinaia 
j înregistrat ui rezultat admira- 
oil: 1:11,01, iar M talul I.C. Frimu 
I Sinaia 1:11,51. După aceste co- 
borîri pîrtia a prezentat înSă o se
rie de defecțiuni, care au făcut 
imposibilă continuarea concursu
lui. In asemenea condițiuni și în 
virtutea prevederilor regulamen
tului, comisia capionatului a decis 
încheierea lui prin totalizarea tim
purilor înregistrat^ de echipaje în 
primele două manșe Record al 
pîrtiei a fost declarat timpul ob
ținut de echipajul Pro 'Si
naia în a treia coborîre: 1:11,01.

Iată acum rezultatele complete 
ale probei de bob 4 persoane, care 
au stabilit, cele 10 echipaje ce vor 
participa la firial’.ele campionatu
lui R.P.R.:

1. C. C. A. (Ene, Blegescu, 
Pascovski Brăieșteanu) 2:22,15;
2. Voința București (Tita Radu
lescu, Gheorghiu, Manoliu, Vișan) 
2'22,65; 3. Progresul I Sinaia 
(Paraschiv, Moldoveanu, Panait, 
Taus) 2:23,63 ; 4. Metalul I. C.

Avîntul — nou promovată în ca
tegoria A — se antrenează cu 
hărnicie facă de la mijlocul lunii 
ianuarie. Se pregătesc paralel e- 
cllpa întîia și cea de tineret, sub 
conducerea antrenorilor Kocsis 
Efemer și Savu Sevastian. Antre
namentele au început și au conti
nuat direct fa aer liber. Se remar
că in mod deosebit plăcerea și vo
ința cu care se pregătesc jucătorii 
echipei de tineret. Lotul general 
de jucători a fost completat cu 
elemente noi ca: I. Munteanu, E. 
Sakacs, L M'stor Gh. Jegălie, I.

misia regională de fotbal- Nici a- 
ceasta însă nu a dovedit suficientă 
preocupare pentru buna organizare 
și desfășurare a campionatul m. N-a 
avut nici o legătură cu comisiile ra- 
iona'e.

Orașu’ nu dispune de terenuri co
respunzătoare unor competiții supe
rioare.

• TIMIȘOARA. — Mare progres 
în activitatea comisiei regionale de 
fotbal. Regiunea cuprinde raioane ca 
Reșița, Lugoj, Oravița. Deta etc. 
care au posibilități și perspective 
frumoase. Foarte bună este co- 
I ;bOr-irea dintre comisia regională 
și raioane, după cum colegiile de an
trenori și arbitri constituie un spri
jin prețios pentru activitatea comi
siei regionale.

Demnă de subliniat este preocu
parea pentru centrele de pitici și 
juniori în orașul Timișoara. Aci s-a 
desfășurat un campionat de juniori 
de nivel bun

Terenurile sînt intr-o stare accep
tabilă. Numărul lor nu corespunde, 
însă, necesități'or. Sînt prea puține 
față de numărul mare de echipe.

» GALAȚI. — Palidă este activi
tatea comisiei regionale, care con
tează mai mult pe eforturile și en
tuziasmul unui singur om: Panait 
Lungu. Comisia nu s-a preocupat de 
reactivizarea colegiului de antrenori 
și nici de problema juniorilor și ni- 
ticilor. fa schimb, colegiul de arbi

Frimuț II Sinaia (Dragomir Pe-i 
teu, Sima, Docelin) 2;25,15; 5.
Metalu] I. C. Frimul I Sinaia 
(Staicu, Taus, Moiceanu, Cristea) 
2:25,47; 6. Progresul II Sinaia (Ho
gea, Teodoroiu, Niculescu, Teofilo- 
vici) 2:26,20; 7. Dinamo II Ploești 
(Coșa, Pod. Stoica, Baldovin) 
2:27,05; 8 Dinamo I Ploești (Voi- 
ciiă, Lică, Burdușii:, Grigoriu) 
2:28,51; 9 Metalul I.M.S. Roman 
(Nehoiu, Simionescu. Griînberg, 

1 ii V) 2:°7.68: 10 Flacăra 1 Mai
Ploești (Macovei, Tilea, Radu, 
Ionescu) 2:39,99.

Victoria echipajului C.C.A este 
pe deplin meritată și se datorește, 
așa cum arătam mai sus. puterii 
deosebite de luptă, dîrzeniei și for
ței de care au dat dovadă toți 
componenții echipajului. In gene
ral, rezultatele campionatului de 
calificare de la Sinaia sînt de o 
bună valoare și ne îndreptățesc să 
credem că și în cadrul campiona
tului republican de la Poiana 
Stalin performance vor fi pe a- 
ceeași linie

Boberii calificați pentru finala 
campionatului părăsesc Sinaia în 
cursul zilelor de miercuri și joi 
dimineața, urmînd ca vineri sau 
sîmbătă să înceapă pe marea pîr- 
tie de la Poiana Stalin coborîrile 
de antrenament pentru proba de 2 
persoane.

GH. ȘTEFĂNESCU

Mateon, Ed. Lukacs, I. Someșan, 
Anton Fod-or, Ilie Steliarr etc.

Stadionul „Avîntul" are nevoie 
de amenajări, de tribună precum 
și de dușuri, pentru a oferi bune 
cpndițȚi de desfășurare jocurilor 
de categoria A. Colectivul Avîntul 
depune stăruințe pentru a reaminti 
directorului Maksai de la I.R.L. 
angajamentul luat fa 1954 în sen
sul că lucrările pentru instalarea 
dușurilor în vestiare vor fi în
cepute și pentru a obține sprijinul 
asociației în vederea construirii 
tribunei și a reamenajării tere
nului.

Locomotiva Tg. Mureș și-a com
pletat Iotul cu o serie de jucători 
noi, care au întărit efectivul pen
tru sezonul viitor. Astfel, din lot 
fac parte acum și Maiogan, Pa- 
kay, Bociardi, Soos, Carol Szasz, 
Iosif Szasz, Arpad Szasz etc. Sta
diul de pregătire al jucătorilor fe
roviari este destul de avansat.

Antrenamentele echipei Metalul 
Reșița — deținătoarea Cupei RPR 
pe anul 1954 — au început de la 
jumătatea lunii ianuarie direct fa 
aer liber și de atunci a<u loc cu 
regularitate sub îndrumarea antre
norului Zsizsik. Antrenamentele șe 
desfășoară de patru ori pe săplă- 
mînă. In fiecare sîmbătă se țin 
ședințe teoretice și politico-educa
tive. Lotul cuprinde următorii jucă
tori: Zarici, Puroică, Plev, Kolnik, 
Teodorescu, Potoceanu, Munteanu, 
Apro, Aimer, Szeles. Iovarr, M'oc, 
Chtrilă, Urcam, Davidescu, Iancu, 
Mincu, Kiss, Sporea și Trașcă.

fa prima parte a lunii februarie, 
ne informează corespondentul nos
tru I. Piăvițu, Metalul Reșița va 
susține cîteva jocuri de antrena
ment în compania unor formații 
locale cum și din alte orașe.

tri are o activitate satisfăcătoare. 
Recent a deschis un curs de arbitri, 
cu 25 cursanți.

Bună este activitatea antrenorului 
Anton Ivanov (Dinamo Galați) care 
a pus accent pe pregătirea fizică ge
nerală. Planul lecției este bine în
tocmit.

s BUHUȘI. — Există o preocupa
re mare față de pregătirea echipei 
de fotbal a co'ectivului FI. roșie. 
Grija este egala pentru echipa î»J 
ti ia (cu un lot de 27 jucători) și 
pentru juniori. Terenul este în repa
rație și va fi gata la 20 martie, cînd 
va începe campionatul

• BAGĂLI..— Un centru cu ac-' 
tivitate sportivă foarte animată. La 
Dinamo și FI- roșie se muncește 
foarte miilt pentru pregătirea viito
rului sezon. La Dinamo, antrenorul 
Fi. Ambru ține antrenamente foarte 
bine concepute, sistematice, conduse 
cil autoritate și executate discipli
nat. In schimb, la FI. roșie antre
namentele au fost conduse la înce
put de Găpățînă, după un plan ne
corespunzător. De pildă, în prima 
ședință jucătorii au făcut un cros 
în ghete de fotbal, timp de 45 mi
nute, fără să fi avut o pregătire 
prealabilă sau să fi făcut încălzirea. 
Acum, antrenamentele sînt conduse 
de noul antrenor, J. Moisescu.



„Cupa 16 Februarie"
VOLEI

A doua etapă a „Cupei 16 Fe
tru,arie1’ se desfășoară astăzi în 
sala Ciulești, Incepînd de la ora 
16, se vor întîlni echipele femi
nine Știința 1CF și Dinamo. Apoi 
vor juca tot două echipe femini
ne, Progre ul și Constructorul!. în
trecerile dintre aceste patru echi
pe de categoria A sînt intere
sante prin aceea că vom putea ve
dea în ce măsură voleibalistele 
noastre fruntașe reușesc să revină 
la valoarea lor normală. Fiindcă, 
trebuie subliniat. în prima etapă 
a cupei majoritatea echipelor s-au 
prezentat sub așteptări și, în con
secință, jocurile au fost de un 
nivel scăzut.

Programul de azi este comple
tat cu două meciuri masculine: 
Progrestil-Voința și Locomotiva- 
Dinamo IX. In primul meci, tînă- 
ra echipă din campionatul orășe
nesc, care a reușit în partida de 
duminică să ia un set și în altul 
să facă clipe grele echipei Dinamo 
București, întîlnește o formație 
întinerită a Progresului. In etapa 
inaugurală aceasta fim urmă a 
prezentat o echipă în care au fi
gurat doi juniori și o serie de 
clemente tinere din echipe din 
campionatul regional (Pelin, An
drei Stelian etc.). In a doua în- 
iîlnire masculină, proaspăta pro
movată în categoria A, Dinamo 
IX București, va da replica echi
pei noastre fruntașe, Locomotiva.

BASCHET

Iată rezultatele jocurilor dispu
tate ieri: Constructorul — Loco
motiva (feminin) 59—47 (24-19) ; 
Vocnța — Progresul (masculin') 
34—76 (35—45).

SCHI

In zilele de 5 și 6 februarie. 
Predealul va găzdui întrecerile din 
cadrul „Cupei 16 Februarie" or
ganizate de asociația Locomotiva.

La concurs au fost invitate toate 
asociațiile sportive sindicale, pre
cum și asociația Voința.

NATAȚIF.

Comisia orășenească București 
organizează sîmbătă și duminică 
la bazinul acoperit de la Floreas- 
ca un concurs rezervat colective

INFORMAȚII onosport
REZULTATELE CO?;CURSULUI

FROXOSPORT Nr. 4

In urma trierii și omologării bule
tinelor depuse la concursul ,,Prono
sport* ’ nr. 4 (etapa din 30 ianuarie 
1955) au fost stabilite următoarele 
premii:

Buletine depuse: 194.530
Premiul I: 3 buletine cu cîte 12 re

zultate exacte a 16.211 lei fiecare.
Premiul II: 62 buletine cu cîte 11 

rezultate exacte a 941 lei fiecare.
Premiul III: 653 buletine cu cîte 10 

rezultate exacte a 134 lei fiecare.
Premiul I a fost obținut de Ripea- 

nu Gheorghe și Grigorescu Chiriac 
din București și de Gancel Natalia 
din Iași.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 5. Etapa din 6 

Februarie 1965
1. ROTATION LEIPZIG — DINAMO 
BERLIN (fotbal R.D.G.) (1-1). In cla- 
sament:
Portion (acasă) 8 5 2 1 21:14 12
Dir-.mo (deplasare) 8 4 0 4 16:11 8

VORWARTS BERLIN — ROTA
TION BABELSBERG (fotbal R.D-G.) 
(0-1). In clasament:
iVorwărts (acasă) 9 4 3 2 17:11 11
Rotation (deplasare) 8 2 1 5 8:14 5

III. EMPOR ROSTOCK — WISMUT 
KARL MARX STADT (fotbal R.D.G.) 
fO-5). In clasament:
Km por (acasă) 7 5 2 0 11:1 12
Wismut (deplasare) 7 0 3 4 12:18 3

IV. SPARTAK KRALOVO POLE — 
RUDA HVEZDA BRNO (hochei R. 
Cehoslovacă) (1-1). In clasament:
4. Spartak 12 5 3 4 32:36 13
2. Ruda Hvezda 13 10 2 1 72:29 22

V. DYNAMO PARDUBICE — KRI- 
DLA VLASTI (hochei R. Cehoslova
că) (3-6). In clasament:
6. Dynamo 12 4 1 7 47:50 9
3. Kridla Vlasti 12 6 1 5 53:42 13

SLAVOJ BUDDJOVICE — DY- 
N 2JO KARLOVY VARY (hochei R. 
Cehoslovacă) (5-6). In clasament:
5. Slavoj 12 5 1 6 53:54 11
4. Dynamo 12 6 0 6 50:60 12

VII. BANIK CHOMUTOT — U D A. 
(hochei R. Cehoslovacă) (7-2). In cla
sament:
2. Banik 12 8 2 2 80:40 18
7. U.D.A. 12 4 1 7 30:61 9

Vm. RECOLTA M.A.S. — ȘTIINȚA
I.C.F.  (handbal masculin). In clasa
ment:

„ SPORTUL POPULAR
Pag- 6-a Nr. 2564 I 

lor sportive din Capitală. întrece
rea este bine venită pentru înotă
tori, fiindcă ei se află în perioada 
de tranziție, în care se pune ac
centul pe corectarea elementelor 
tehnice și tactice, .lucru care poa
te fi verificat cu această ocazie. 
Concursul începe sîmbătă la ora 
19 și continuă duminică dimineață 
la ora 10.

LUPTE

Duminică începe și competiția 
rezervată luptătorilor. întrecerile 
se vor desfășura în sala Giulești, 
între echipele asociațiilor Locomo
tiva, Metalul, Constructorul și 
Știința. Fiecare selecționată va fi 
alcătuită din opt luptători, a că
ror primă și însemnată obligație 
este să fie purtători ai insignei 
GMA, avînd și cîte șase norme 
trecute în cadru! gradului II a. 
complexului.

ȘAH

Turneul individual de șah din 
cadrul competiției dotată cu „Cupa 
16 Februarie" a trecut de jumă
tatea desfășurării sale.

Iată ultimele rezistate înregis
trate: Radu-Berbecaru Vz—'/z; 
Șuta-Dumitrescu 1-0, Vasilescu- 
Storojevski 0-1 (întrerupte); Sto- 
rojevski-Radu 1-0, Pușcașii-Vasi- 
fescu 1-0, Dumitrescu-Zabloțki 1-0, 
Dimov-Șuta ‘/z—'/z. Berbecaru- 
Naghy 0-1, Topa-Fîntjnă 0-1 (run
da 6-a); Radu-Fîntînă ’/z—Vz, Na- 
ghy-Topa 1-0, Suta-Bercaru 1-0, 
Zabloțki-Dimov 0-1, Vasilescu- 
Dumitrescu 0-1, Storojevski-Puș- 
cașu 1-0 (runda 7-a); Dumitrescu- 
Storojevski 0-1, Dimov-Vas desert 
1-0, Topa-Șuta 0-1, Fîntînă-X'aghy 
0-1 (runda 8-a).

Clasament: Z. Naghy 6V2, Șuta 6, 
Storojevski 5'/2, Dimov 4V2, Pușcașu 
4, etc.

D. Munteanu 
corespondent

TENIS DE MASĂ

Comisia orășenească de tenis de 
masă București organizează în 
cinstea zilei de 16 februarie <1 
competiție pe echipe. întrecerile 
vor începe miine și vor continua 
s'mbătă și duminică în diferite 
săli din Capitală. S-au înscris 
26 echipe masculine și 9 echipe 
feminine.

3. Recolta 7 2 3 2 115:107 7
5. Știința 7 3 0 4 122:122 6

IX. C.C.A. — FLACĂRA PLOEȘTI 
(handbal masculin). In clasament:
4. C.C.A. 7 3 1 3 96:101 7
2. Flacăra 7 4 0 3 111:117 8

X. METALUL 2 REȘIȚA — PRO
GRESUL TIMIȘOARA (handbal mas
culin). In clasament:
8. Metalul 5 0 0 5 25:54 0
9. Progresul 5 0 0 5 38:93 0

XI. CONSTRUCTORUL LUGOJ — 
REZERVELE DE MUNCĂ (handbal 
masculin). In clasament:
8. Constructorul 5 1 0 4 41:70 2
9. Rezervele de Muncă 5 0 0 5 30:97 0

XII. FLAMURA ROȘIE JIMBOLIA 
— FLAMURA ROȘIE IND. LINEI 
(handbal feminin). In clasament:
3. FI. roșie Jimboila 4 3 0 1 14:8 6
2. FI. roș. Ind. Lînei 5 2 2 1 23:8 6

A. AVÎNTUL DETA — S.M.T C.F.
TIMIȘOARA (handbal masculin). In 
clasament:
1. Avîntul 5 4 1 0 181:39 9
3. S.M.T. C.F. 5 4 0 1 76:60 3

B. DINAMO BUCUREȘTI — LO
COMOTIVA BUCUREȘTI (handbal 
masculin). In clasament:
1. Dinamo 7 5 1 1 136:109 11
6. Locomotiva 7 1 1 5 88:120 3

C. METALUL REȘIȚA — S.M.T. 
C.F. TIMIȘOARA (handbal feminin). 
In clasament:
1. Metalul 5 3 1 1 29:11 7
6- S-M T. C.F. 4 112 9:13 3

D. FLAMURA ROȘIE LUGOJ — 
PROGRESUL TIMIȘOARA (handbal 
feminin). In clasament:
5. FI. roșie Lugoj 4 2 1 1 11:11 5
8. Progresul 3 0 0 3 1:43 0

PLATA PREMIILOR CONCURSU
LUI Nr. 4

T. S. PRONOSPORT se preocupă 
îndeaproape de urgentarea plății 
premiilor. Astfel, în Capitală, plata 
premiilor de la concursul Nr. 4 (e- 
tapa de duminică 30 ianuarie 1955) 
se face mîine de la ora 1G—22 la 
următoarele agenții PRONOSPORT :

Agenția Calea Victoriei 9 — bule
tinele depuse la agențiile 1—28, a- 
genția Str. Aristide Briand 4 — bu
letinele depuse la agențiile 29—46, 
agenția Calea Victoriei 33 — buleti
nele depuse la agențiile 47—64. agen
ția Calea Victoriei 114 — buletinele 
depuse la agențiile €5—82, agenția 
Calea Moșilor 93 — buletinele depu
se la agențiile 83—95, agenția Bd. 
1848 Nr. — buletinele depuse la 
agențiile 96—109.

Boxul in țară
Asta-seaia, în sala E.ectromag- 

n-etica din Capitală, la ora 18, în
cepe desfășurarea primei etape a 
campionatului de calificare. In pri
ma reuniune sînt programate 17 
meciuri în 3 reprize a 2 minute.

ORADEA, In cadrul fazei ra- I 
ionale a campionatului republican 
de box. s-au calificat pentru etapa 
regională, următorii pugiliști: Ion 
Bondrea (muscă), Alex. Vaczi (pa
nă), Moise Marcel (senvușoară), 
N. Cristea (ușoară), N. Ene (se- 
mimijlocie), N. Dănilă (mijlocie mi
că), și Gh. Leahu (mijlocie).

Ilie Ghișa. corespondent
BOCȘA. 16 pugiliști din colecti

vele sportive Metalul, Constructorul, 
Reze ele de muncă din Reșița și 
Metalul-Bocșa Romînă, au evoluat 
în cadrul unei gale, urmărită de un 
mare număr de spectatori. S-au 
evidențiat; A. Rujan, I. Goldberger 
(Metalul Reșița), I. Andrei (Rezer
vele de muncă Reșița) și I. Vlad 
(Metalul Bocșa Romînă). Slab s-a 
comportat V. Chiriac, campion 
R.P.R. la juniori pe anul 1954.

P. Petrișor și Seb. Stoia, 
corespondenți.

CLUJ, (prin telefon de la subre- 
daeție). In localitate s-a disputat în- 
tr'nirea revanșă dintre selecționatele 
de box ale orașelor Cluj și Sibiu
5- au evidențiat; Ad. Suez. L Mi- 
haiy, A. Fekete, I. Ambruș. Mircea 
Vișoiu, (Voința Clui) și I Muntea
nu, Iosif Zigler și D. Negrea (Pro
gresul Sibiu). O mare surpriză a pro
dus victoria tânărului Mircea Miclă- 
uș (Voința Oluj), care a dispus la 
puncte în limitele cat ișo-rii. de 
campionul republican pe 1954 N. 
Bîrsan (Progresii1 Sibiu). Victoria 
a revenit pugiliștilor c'ujeni cu 
11—9

EMIL BOCOȘ
REȘIȚA. Etapa de calificare din 

campionatul republican de box faza 
raională a dat următorii cîștigători ; 
Peia (cat. muscă), Wexelberger (co
coș), Vlad (cocoș). In întîlniri ami
cale s-au evidențiat Goldberger și 
Cacuci (Metalul Reșița).

L. Sebastian, corespondent

—o—
Concursul 

de tenis in sală
Marți diipă-amiazâ • continuat 

în sala Recolta din Capitală întîl- 
nirile de tenis pe teren acoperit 
din cadrul competiției organizată 
de colectivul sportiv Constructo
rul S-M. Merită să subliniem com
portarea bună a jucătorilor Tilden 
Ivan, Cornel Zacopceanti și Con
stantin Chivaru. Rezultate tehnice 
obținute: C. Viziru-Mateescu 6-4,
8- 6; Stan Florea-N. Popescu 6-1,
6- 1. C. Chivarti-C. Vasilescu 6-0,
9- 7 ; Florin Florescu - I Burcescu 
6-0, 4-6, 6-3; C. Zacopceanu -1. 
Rakosi 6-2, 6-3; Tilden Ivan-A. 
Bardan 6-4. 6-0.

Competiția continuă mîine dimi
neață între orele 8 și 12, în aceeași 
sală. Dintre partidele ma; impor
tante notăm: Năstase -Florescu, 
Stan Florea-C. Viziru, Zacopceanu- 
Kiselef și primele întîlniri de du
biu bărbați.

Programul campionatului masculin de baschet 
al categorii A
ETAPA I-A: 20 FEBRUARIE

Dinamo București — Dinamo Oradea
Progresul F.B. București — Constructorul Sibiu
C.C.A — Progresul Tg. Mureș
Știința Timișoara — Știinta I.C.F. București
Dinamo Tg Mureș — Știința Iași
Progresul Orașul Stalin — Locomotiva P.T.T. București

ETAPA A II-A : 27 FEBRUARIE

Locomotiva P.T.T. București — C.C.A.
Știința I.C.F. — Progresul F.B. București
Știința Iași — Știința Timișoara
Progresul Tg. Mureș — Dinamo București
Constructorul Sibiu — Progresul Orașul Stalin
Dinamo Oradea — Dinamo Tg .Mureș

ETAPA A III-A : 6 MARTIE

Dinamo București — Dinamo Tg. Mureș
Progresul F.B. București — Știința Iași
C.C.A. — Constructorul Sibiu
Știința Timișoara — Dinamo Oradea
Progresul Orașul Stalin — Știința I.C.F.
Progresul Tg. Mureș — Locomotiva P.T.T. Bufcurești

ETAPA A IV-A: 13 MARTIE

Dinamo București — Locomotiva P.T T. București
Știința I.C.F. — C.C.A.
Știința Iași — Progresul Orașul Stalin
Constructorul Sibiu — Progresul Tg. Mureș
Dinamo Oradea — Progresul F.B. București
Dinamo Tg. Mureș — Știința Timișoara

ETAPA A V-A: 20 MARTIE
Progresul F.B. București — Dinamo Tg. Mureș
C.C.A. — Știința Iași
Locomotiva P.T.T. București — Constructorul Sibiu
Știința Timișoara — Dinamo București
Progresul Orașul Stalin — Dinamo Oradea •
Progresul Tg. Mureș — Știința I.C.F.

ETAPA A VI A: 27 MARTIE
Știința I.C.F. — Locomotiva P.T.T. București
Știința Iași — Progresul Tg. Mureș

Constructorul Sibiu —. Dinamo București
Dinamo Oradea — C.C.A.
Dinamo Tg. Mureș — Progresul Orașul Stalin
Știința Timișoara — Progresul F.B. București

ETAPA A VII-A: 3 APRILIE
Progresul F.B. București — Dinamo București
C.C.A. — Dinamo Tg. Mureș
Locomotiva P.T.T. București — Știința Iași
Progresul Orașul Stalin — Știința Timișoara
Progresul Tg. Mujreș — Dinamo Oradea 
Constructorul Sibiu — Știința I.C.F.

ETAPA A VIII-A: 10 APRILIE
Dinamo București — Știința I.C.F.
Progresul F.B. București — Progresul Orașul Stalin
Știința Iași — Constructorul Sibiu
Dinamo Oradea — Locomotiva P.T.T. Bucufreștj
Dinamo Tg. Mureș — Progresul Tg. Mureș
Știința Timișoara — C.C.A.

ETAPA A IX-A: 17 APRILIE
C.C.A. — Progresul F.B. București
Locomotiva P.T.T. București — Dinamo Tg. Mureș
Știința I.C.F. — Știința Iași
Progresul Orașul Stalin — Dinamo București
Progresul Tg. Mureș — Știința Timișoara
Constructorul Sibiu — Dinamo Oradea

ETAPA A X-A : 21 APRILIE
Progresul F.B. București — Progresul Tg. Mureș
Știința Iași — Dinamo București
Dinamo Oradea — Știința I.C.F.
Dinamo Tg. Mureș — Constructorul Sibiu
Știința Timișoara — Locomotiva P.T.T. București
Progresul Orașid Stalin — C.C.A.

ETAPA A XI-A : 24 APRILIE
C.C.A. — Dinamo București
Locomotiva P.T.T. București — Progresul F.B București
Știința I.C.F. — Dinamo Tg. Mureș
Progresul Tg. Mureș — Progresul Orașul Stalin
Constructorul Sibiu — Știința Timișoara
Dinamo Oradea — Știința Iași

Progăt'rih eoh'pelor de volei în vederea campionatelor
Pină Ia începerea campionatelor 

categoriei A la volei mai sînt doar 
10 zile. Este firesc, deci, ca echi
pele participante la cele mai im
portante competiții interne ale vo
leiului să-și intensifice pregătirile 
în aceste zile. Cele mai multe din
tre ele au și trecut la susținerea 
jocurilor de verificare In situația 
aceasta sînt majoritatea echipelor 
fruntașe, feminine și masculine, 
din București, care participă la 
competiția „Cupa 16 Februarie'*.  
Cu acest prilej, antrenorii respec
tivi au ocazia să constate defi
ciențele echipelor lor si să ie în
lăture, pe cit este posibil, în timpul 
care a mai rămas pînă la prima 
etapă.

Și echipele din restul țării se 
antrenează. In raidurile de mai 
jos vă vom da vești asupra pre
gătirilor a două echipe recent pro
movate în categoria A: echipa 
masculină Flamura roșie Tg. Mu
reș și echipa feminină Voința Si
biu.

Așa cum ne comunică subredac- 
ția noastră, echipa masculină Fla

mura roșie Tg. Mureș a început 
din vreme antrenamentele sub con
ducerea antrenorului L. Grun. E- 
chipa dispune însă de un lot prea 
mic: numai opt jucători. Condu
cerea colectivului nit sprijină su
ficient activitatea secției de volei, 
iăsînd toată grija antrenamentelor 
și, mai ales, a organizării lor, pe 
seama antrenorului. In plus, con
ducerea colectivului nu-1 ajută pe 
antrenor care, la rîndul lui, dă 
dovadă de slăbiciune, în menține
rea unei atmosfere d© disciplină 
în cadrul secției. Astfel, unii din
tre jucători (Pascan, Chrlyen) nu 
muncesc cu seriozitate, nu au o 
atitudine corespunzătoare unui spor
tiv fruntaș. Pe de altă parte, con
ducerea colectivului nu a luat ati
tudine față de încadrarea lui Bo- 
roș — ce; mai valoros jucător al 
echipe; de volei — în secția de 
fotbal, unde va activa în echipa 
secundă. înseamnă că tovară
șii din conducerea colectivului 
nu știu să-i îndrumeze pe spor
tivi către ramurile de sport pentru 
care dovedesc aptitudini. Toate a- 
ceste lipsuri frînează serios mun

ca secției de volei, care participă 
pentru prima oară la un campio
nat de categoria A. Esțe de dato
ria conducerii colectiviflui să re
zolve toate aceste probleme pînă 
la începerea campionatului.

Cu totul altfel se prezintă situa
ția antrenamentelor echipei femi
nine Voința Sibiu. Aci antrena
mentele sînt bine organizate, par
ticiparea este numeroasă, iar an
trenorii se străduiesc, ajutați e- 
fectiv de jucătoare, să prezint© în 
campionat o echipă cît mai bine 
pregătită. Aiît pregătirea fizică, 
cît și cea tehnică și tactică au 
fost privite cu seriozitatea cuvenită 
de antrenori și jucătoare. După 
cum ne informează subredacția 
noastră, echipa Voința Sibiu va 
prezenta în campionat următorii 
Iot: Felicia Bogcrin, Eugenia Bo- 
jiță, Antoaneta Maricuța, Elena 
Roman, Maria Ștefan, Stela Boa- 
riu, Erna David, Eugenia Doroga, 
Anea Aldea. Maria Ostaș și An
gela Albu. Jocurile din cadrul cam
pionatului programate la Sibiu se 
vor desfășura, probabil, în sala 
Flamura roșie.



Pentru un antrenament mai susținut al atleti'or „Jucătorul advers ți-e duș^rn de moarte*... 9 5*

în timpul iernii
Dacă unii dintre at’eții noștri au 

început să se pregătească de mai 
miXt timp, cei mai multi dintre ei 
au intrat însă în perioada pregăti
toare de abia odată cu primele zile 
ale lunii ianuarie. Este știut că 
perioada pregătitoare este cea mai 
importantă pentru antrenamentul 
atleților, ea constituind baza pe 
care se vor clădi viitoarele suc
cese din sezon’ competițional. In 
antrenamec'.rie ciclice anuale ale 
atleților. antrenamenta’e desfășu
rate ie timpul iernii, au ocupat, 
de La an la an, un loc tot mai im
portant. Atletii noștri, după e- 
Mqpiul atleților sovietici, ar tre- 
bea să folosească iarna mai intens 
pentru pregătirea fizică generală 
și pentru îmbunătățirea tehnicii.

Pentru îmbunătățirea pregătirii 
fizice generale și a tehnicii probe
lor respective, în activitatea atle
tică desfășurată în timpul iernii 
se face din ce în ce mai necesară 
sporirea numărului sălilor de 
sport, înzestrate cu piste de atle
tism și gropi pentru sărituri. Nu
mărul sălilor de sport, existent în 
momentul de față, este departe de 
a putea face față nevoilor mereu 
crescînde ale atletismului nostru. 
Experiența sovietică ne învață că 
pregătirea at'etică în timpul iernii 
se poate desfășura în condițiuni 
optime și afară, în aer liber. Zia
rul „Soviețki Sport" a publicat în 
ultimul timp pagini întregi despre 
pregătirea atletică în timpul iernii, 
arătînd și multiplele măsuri care 
se pot lua pentru asigurarea unei 
cft mai bune condițiuni de desfă
șurare a acestor antrenamente în 
aer liber. Conducerea secțiilor a- 
tletice din colectivele sportive 
din Moscova, leningrad, Kiev, 
etc. arată măsurile pe care le-au 
luat pentru ă asigura condițiile 
necesare pregătirii în aer liber a 
atleților și pe de altă parte, mă
surile pe care le-au luat pentru 
răspîndirea experienței atleților lor 
fnaitași în pregătirea de iarnă.

Si nu mimai atît.
Este cmoscut de acum că an

trenamentul cel mai tun îl consti
tuie concursul. întrecerea. Pentru 
aceasta, calendarul sportiv de iarnă 
al atleților sovietici a suferit o se
rie de modificări importante. Ast
fel. au fost introduse concursuri 
pentru „Cupa Moscovei’1, campio
natul de iarnă a' asociații'or spor
tive. campionatul institutelor de 
Vrvâțăm’nt superior.

Program-,i- tehnic al acestor în
treceri desfășurate în aer liber cu
prinde alergări de la 100 pînă la 
3000 m., toate aruncările și toate 
săriturile. Aceste concursuri, or
ganizate în Uniunea Sovietică au 
menirea de a asigura continuitatea 
antrenamentelor și în timpul ier
nii. Succesele obținute în organi
zarea acestor concursuri de iarnă 
demonstrează în mod evident in
teresul. pe care atleții sovietici îl 
acordă perioadei pregătitoare.

Clima noastră nu se poate com
para desigur cu ce3 a Moscovei. 
Leningradului sau a Lwowului. Si 
totuși, la noi au fost luate foarte 
puține măsuri pentru a se asigura 
o activitate atletică continuă și în 
condițiunile atmosferice de iarnă. 
Atleții noștri, care activează cu 
destulă seriozitate în această pe
rioadă, se mărginesc în majorita
tea cazurilor, în a face crosuri și 
pregătire fizică generală în sălile 
de gimnastică. După părerea mea, 
aici este una din greșelile care 
frinează în bună măsură dezvolta
rea atletismului nostru, ținînd sea
ma, mai ales, de gradul de dezvol
tare la care a ajuns atletismul în 
alte țări, unde se acordă o mare 
importanță perioadei pregătitoare 
de iarnă.

Sarcinile care stau în fața spor
tivilor noștri în aceasiă perioadă 
sînt:

— însușirea și îmbunătățirea 
pregătirii fizice generale (forță și 
rezistență specială);

— Educarea și dezvoltarea cali
tăților necesare probei atletice de I 
specialitate;

— însușirea tehnicii sportive și 
desăvîrșirea ei.

Noile date de disputare a
Din cauza condițiutelor atmosfe

rice nefavorabile, Ministerul Invă- 
țămintului a hotărît fixarea unor 
noi date de disputare a campiona
tului școlar de schi, după cum 
urmează; etapa pe regiune pînă

— îndeplinirea exercițiilor de 
control pentru dezvoltarea calită
ților fizice rămase în urmă.

— Indep'inirea sarcinilor edu
cative și de ridicare a nivelului de 
cis'tură generală.

După cum se poate vedea din 
toate aceste sarcini, din activitatea 
atleților noștri reiese că cei mai 
nuilți nu le rezolvă decît într-o prea 
mică măsură, motiv pentru care la 
începutul sezonului competițional 
se prezintă slab pregătiți, progre
sul lor calitativ fiind slab. Iată 
deci că, de mult cunoscuta condi
ție esențială a progresului continuu 
în atletism, antrenamentele ciclice 
anuale, nu este respectată, aceasta 
explicînd, în bună măsură, cauzele 
progresului lent în atletism. In a- 
celași timp, se explică astfel, și 
acele salturi pe care le realizează 
unii dintre atleții noștri care știu 
să se pregătească, îndeplinind în 
cea mai mare măsură sarcinile 
perioadei pregătitoare. Iată deci 
că, în fața activității noastre stau 
o serie de obiective care nu pot fi 
îndeplinite, decît prin măsuri ur
gente. Este vorba de asigurarea 
continuității antrenamentelor și de 
crearea condițittnilor necesare des
fășurării activității at'etice în tim
pul iernii.

Să începem cu pregătirea sta
dionului.

Acoio unde stadioanele sînt a- 
coperite de zăpadă, ele trebuie cu
rățate, cel puțin o porțiune de pistă 
în linie dreaptă, care trebuie men
ținută în bună stare de funcționare. 
Lucrul acesta îl pot face în pri
mul rînd sportivii, dacă ei vor în- 
tr-adevăr, să se pregătească. Sec- 
toare'e de sărituri trebuie de ase
menea curățate de zăpadă, iar 
groapa de nisip să fie acoperită — 
în așa fel — ca să nu cadă zăpadă 
în ea, iar nisipul ud să nu mai în
ghețe. transformîndu-se în bulgări 
cimentați. Pentru aceasta este bine 
ca nisipul să fie amestecat cu ta- 
laș și rumeguș.

In ceea ce privește locurile pen
tru aruncări, ele trebuie acoperite 
cu prelate sau cu cutii de lemn, 
pentru a fi menținute, cît mai us
cate.

Acestea sînt măsurile organiza
torice, pe care trebuie să le ducă la 
îndeplinire fiecare colectiv, care 
are în grija sa un teren sportiv.

In Capitală, se va deschide zilele 
acestea sala Floreasca II, căreia i 
s-au adus unele îmbunătățiri, mai 
ales în ceea ce privește încălzirea. 
Această sală poate fi de mare a- 
jutor pentru activitatea atletică și 
ea trebuie folosită la maximum în 
fiecare zi de lucru. De asemenea, 
este bine ca în fiecare duminică să 
fie organizate tot felul de concur
suri de sală. Asemenea concursuri 
trebuie organizate în toate orașele 
unde există săli pentru atletism. In 
plus, este bine ca în afara acestor 
concursuri ele sală, să se organizeze 
și întreceri în aer liber. Pentru 
viitor este de dorit să se organizeze, 
chiar. în timpul iernii, un campio
nat inter-asocîații, care să cu
prindă majoritatea probelor. Nu cu 
multi ani în urmă, asemenea între
ceri în aer liber au fost organizate 
și la noi pe plan local, la Orașul 
Stalin, Cluj și Brăila. Cum pro
punerea organizării unui astfel de 
concurs, chiar în iarna aceasta, e- 
xistă de acum, rămîne să vedem pe 
cît de curînd punerea ei în practică.

Odată asigurate măsurile nece
sare unei activități continue și 
științifice, trecerea la organizarea 
unor concursuri în aer liber, care 
să concretizeze și să susțină an
trenamentele de iarnă, ne va putea 
permite să vorbim de o pregătire 
serioasă și, deci, și de noi perspec
tive pentru atletismul nostru. 
Numai printr-o înțelegere justă și o 
aplicare temeinică a sarcinilor care 
stau în fața sportivilor noștri în 
această perioadă, atleții noștri vor 
putea fi și mai bine pregătiți din 
punct de vedere fizic și tehnic, a- 
vînd asigurată astfel baza nece
sară îmbunătățirii rezultatelor.

VAS1LE DUMITRESCU 
antrenor de stat 
pentru atletism

camșhnatului școlar de schi
ta 20 februarie. Etapa finală pen
tru probele alpine se va desfășura 
ta Predeal în zilele de 26-27 fe
bruarie. Cea pentru probele nordice 
(fond, ștafetă) va avea loc tot la 
Predeal, dar la 5 și 6 martie,

4 cest articol este reproaus 
rr dintr-un număr recent at 

reviste elvețiene ..Intecnaționa- 
fes Sport-Magazin“, care apare 
la Zurich. In el sint descrise 
aspecte caracteristice ale fo ta
lului american, sportul nr. 1 al 
Statelor Unite. După cum se 
știe, fotbalul european, cel care 
se jacă și in țara noastră, este 
aproape complet necunoscut in 
America. Jn schimb, este prac
ticat un alt sport de e- 
chipă, cu regali proprii, foar
te puțin asemănătoare cu cele 
ale fotbalului sau rugbiului. In 
raidurile de mai jos, facem cu
noștință cu specificul acestui 
sport nou, izvorit din concepțiile 
modului de viață american". 

El nu reprezintă in fond dec;t 
o metodă bine organizată de a- 
brutizare a tineretului american 
și de educarea lui in spirit mi
litarist.

Față în față stau uouâ șiruri de 
uriași cu căști enorme pe cap și u- 
meri ridicați ca de ..roboți’*.  Se aude 
un fluier. Cu un urlet ca de oameni 
ai cavernelor (ceva care seamănă eu 
— „Jaaahhhhrrr") ca'e două șruri 
blindate se reped unul asupra 
altuia cu intenția evidentă de a se 
ucide, apoi se aud lovituri surde, 
toți se tăvălesc sălbatec la pămînt

Un nou fluier. Ceie 13 perechi de 
uriași își descolăcesc extremitățile și 
se ridică în picioare. Numai unul 
rămîne cuilcat. nemișcat ca o sardea 
congelată. „O.K.", proclamă omul cu 
fluierul, „blocajul merge aproxima
tiv. Pe Mike duceți-1 în cabină !“

Scena se petrece pe terenul de 
sport al universității americane 
„Notre Dame". Ea se repetă pe alte 
terenuri ale școlilor, universităților 
și cluburilor snortive din Statele U- 
nite. Singura ei semnificație stă în 
aceea că ea anunță începutul pregăti
rilor în vederea deschiderii sezonu- 
lui-celui mai popular sport de pe a- 
cest continent: fotbalul american.

,.Acest sport* ’, spunea iubitorul de 
fotbal Franklin D. Roosevelt, „re
prezintă una din cele mai importan
te instituții ale țării noastre’*.  Pă
rerea sa poate fi completată de aceea 
a scriitorului britanic Graham Gree
ne. care a declarat după întoarce
rea sa din Statele Unite: „Fotba
lul american nu este numai cel mai 
decăzurt gen de sport pe care l-am 
cunoscut vreodată F.l este o buca
tă din trupul Americii, mai ameri
can decît Empire State Buildino sau 
un film cu cow-boy. Și mai este el 
o adevărată mină de aur pentru un 
cercetător de folclor..** Să dăm apoi 
auvîntul ziarului „Soviețki-Sport’* 
din Moscova : „Un asemenea fotbal 
schilodește tineretul, atît din punct 
de vedere fizic cît și psihic. El este 
practicat în universitățile și colegii
le americane tocmai pentru a ino
cula tineretului o psihoză animali
că...* ’

Pentru un ochi neavizat, brutali
tatea și incoherența acestui joc a- 
pare ca deosebit de comică. așa 
cum este de pildă un meci de 
„catch**.

Fotba'ul american, care are tot a- 
tît de puține puncte de asemănare 
cu fotbalul european, cîte are, de e- 
xemplu și tenisul de masă, este în- 
tr-adevăr cel mai răspîndit sport în 
Statele Unite. In sezonul trecut, 
jocurile celor 117 mari echipe uni
versitare au atras un număr de 13 
milioane de spectatori- Aceasta 
a adus universităților o sumă 
rotundă de 50 milioane do
lari. De amintit că mai e- 
xistă două campionate de fotbal pro
fesionist cu o duzină de echipe de 
club socotite cole mai bune, iar res
tul echipelor din școlile superioare 
se ridică la nu mai puțin de 3500. 
Fotbalul întrece cu mult anvergura 
sportului cu „ciomagul**  (baseball) 
care ține ocupată scena în cealaltă 
jumătate a sezonului sportiv.

Această furie a fotbalului ridică 
universităților americane însemnate 
probleme. De fapt, acestea par ade
seori mai mult cetăți ale fotbalului 
decît școli menite să de6ăvîrșească 
spiritul omenesc. Căci fotbalul a de
pășit proporțiile sportului propriu- 
zîs, devenind un adevărat fenomen 
social. Studenții americani reacțio
nează deosebit de pasionați pro sau 
contra, atunci cînd se ivesc discuții 
despre fotbal, așa cum vechii 6tu- 
denți germani se pasionau pentru 
due'uri și bere.

Umoristul american Al. Capp dă 
următoarea descriere „biologică’* a 
fenomenului : „Capul fotbalistului 
este numai pe jumătate cît un cap 
omenesc. Această capacitate este 
însă absolut suficientă, deoarece tî- 
nărul folosește capul numai pentru 
a purta o freză în formă de perie 
și o cască de atac....**

Este o deosebire esențială între 
fotbaliștii americani și sportivii din

SUS. — Fotbal american... Că 
adversarul nu e în posesia mingii 
— asta nu are nici o importantă: 
te arunci asupra lui îl stringi de git 
fi-J dobori... Problema „neutrali
zării" jucătorului advers este cît 
se poate de simplă.
JOS. — Sportivul „blindat" din 

fotografie este un jucător de 
fotbal american, echipat cu o cască 
de cel mai recent model, — 
„adoptată în toate marile uni
versități din S.UA.“, glăsuiește 
un articol din revista americană 
„Coach and athlete" (Septembrie, 
1954).

Europa. Aceștia din urmă, deși sînt 
și ei idolatrizați de suporteri, sînt în
să în ultimă analiză priviți numai ca 
sportivi, spre deosebire de America, 
unde ei reprezintă uri adevărat 
simbol al puterii și virtuților mili
tare ale unei întregii națiuni... In 
multe privințe, acești găligani blin
dați care aleargă de-a lungul terenu
rilor de sport din America sînt pro
clamați ca un fel de Nibelungi mo
derni. In ochii americanului mijlo
ciu, vedeta de fotbal este înconju
rată de o aureolă asemănătoare ce
lei a tânărului Siegfried din legen
dă.

..Temutul’* antrenor al echipei de 
fotbal de pe lingă academia milita
ră din West-Point, pe nume Earl 
Blaik, a încercat să rezume în mod 
lapidar această „filozofie**  a fotbalu
lui în următorii termeni: „Dacă n-ar 
exista această minunată metodă de 
educare a curajului și bărbăției, a- 
mercaniî ar degenera exact ca fran
cezii... Ei n-ar face altceva dec t să 
zacă în cafenele, înghițind coniac și 
uitîndu-se după femei"

(N. R. După cum se vede, acest 
Blaik se insniră direct din defuncta 
t:orie rasistă, atît de dragă hitleriș- 
tilor).

Un prototip al acestei noi gene
rații de tineri Siegfrizi este Eddie 
Le Baron. El are însă oarecare tră
sături ieșite din comun In primul 
rînd, îi lipsește acea statură de taur 
de expoziție, proprie jucătorilor de 
fotbal (înălțimea sa este de numai 
1,77 m.) iar fața sa nu aduce deloc 
cu botul unui tano. Le Baron este cea 
mai tînără vedetă a fotbalului pro
fesionist, căpitan al echipei „Wa
shington Redskins" și a fost de
semnat de gazetarii sportivi „cel 
mai curajos fotbalist al anului 
1953".

Spre deosebire de mulți alții, Ed:e 
și-a cîștigat faima printr-o anumită 
îndemînare, care îi ajută să înșele 
pe teren „locomotivele’* echipei ad
verse. El pare a infirma, deci, în 
fotbal, principiul „en vogue" în fot
balul american : „forța primează fa
ță de creier...* ’ Totuși, Eddie are 
în urma sa aceeași carieră tipică și 
posedă toate acele calități care, 
după părerea unui „teoretician* ’ 
cum este Blaik. trebuie să-l distin
gă pe adevăratul tînăr american.

Născut dintr-o familie de fermieri 
din California, încă de cum a intrat 

pe poarta școlii (College of the Pa
cific) el și-a pus în gînd să facă în 
viața sa „o lovitură". Calea pentru 
îndeplinirea acestui ideal a căutat-o 
desigur, nu în cărțile prăfuite, ci pe 
terenul de fotbal. Cu ajutorul său, 
echipa colegiului în care învăța a 
progresat atît de rapid, îneît reuși 
curînd să bată numeroase alte echi
pe ale unor universități mai mari 
și cu mai mare renume. Ca rezul
tat, la Colegiul unde învăța Le 
Baron s-a produs un adevărat aflux 
de bacalaureați, fiindcă în Statele 
Unite prestigiul unei Universități 
este asigurat de o bună echipă de 

| fotbal, chiar dacă profesorii nu 
' sînt dintre cei mai străluciți.
! Nici unul din acei profesori, oa- 
| meni de știință sau politicieni, pe 
I care Mc.Carthy i-a ostracizat prin 
I inchiziția sa, nu a jucat vreodată 
i fotbal, deoarece în concepția unul 

american „sută la sută" nu există 
două lucruri mai deosebite între ele 
decît spiritul... fotbalistic și cel pro
gresist.

Nu este întîmplător eă cei mai săr
bătoriți generali ai armatei ameri
cane din ultima vreme, Matthew 
Ridgway și James Van Fleet, au in
trat în analele academiei militare din 
West-Point ca remarcabili jucători 
de fotbal. „Legendarele" isprăvi ale 
lui Ridgway și James Van Fleet în 
echipa din West-Point sînt amintite 
și astăzi de antrenorul Earl Blaik 
în cuvîntările sale îmbărbătătoare 
pe care le adresează elevilor săi de 
acum.

Eisenhower, deși nu are o statură 
impunătoare, a intrat în prima for
mație a echipei din West-Point A- 
ceast.a i-a furnizat un puternic as
cendent deși propriu-zis n-a strălu
cit ca fotbalist. Truman, care n-a. 
jucat niciodată fotbal, ca președinte 
n-a putut niciodată să refacă acest 
handicap...

Strălucirea unei asemenea tradi
ții „glorioase" a luminat și calea e- 
rou'ui național Eddie Le Baron. Dar 
el a fost suficient de inteligent ca 
să nu-și lege faima astfel căpătată 
de o carieră politică sau militară. 
Ca multe alte vedete ale fotbalului, 
ei a folosit această tradiție în sco
pul unei bune afaceri și a devenit 
fotbalist profesionist.

De fapt, această tradiție a fotba
lului provine -din acea neputință a 
americanilor de a se adapta sportu
rilor practicat© în Europa. încă din 
anul 1860 s-a încercat introducerea 
fotbalului european la universitățile 
Harward și Yale. Dar studenții s-au 
arătat nemulțumiți de regulile im
portate. le-au adaptat spiritul lor 
propriu, ceea ce a avut ca rezultat 
că profesorii s-au văzut nevoiți să 
interzică practicarea unui sport a- 
tît de brutal.

Aceasta nu a durat mult tiiry. 
Invățînd de la canadieni un joc în= 
rudit, rugbiul, studenții americani au 
început din nou să se pasioneze peria 
tru lupta de pe terenu*  de sport. Eî 
aii „adaptat” desigur și regulile de 
rugbi, așa că în multe privințe jo
cul lor semăna cu un război în mia 
niatură. In anul 1905, cînd în mecitw 
rile acestui nou fotbal s-au produo 
18 cazuri mortale, președintele Theda 
dore Roosewelt a intervenit1 persen 
na] pentru a pune regulă în această’ 
chestiune. El convocă reprezentanții 
universităților la Casa A'bă și el a-' 
boră un nou regulament. Pînă în 
1912 alții au avut însă grija să-l1 
modifice aproape complet.

(Va urma)
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C. G. A. și Avîntul Miercurea Ciuc, învingători la scor 
la hocheiîn campionatul categoriei A

ORAȘUL STALIN 2 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Marți au 
început în localitate jocurile din 
cadrul returului campionatului ca
tegoriei A la hochei pe gheață. In 
prima zi s-au înregistrat următoa
rele rezu'taU

DINAMO TG. MUREȘ-VOINȚA 
BUCUREȘTI 4-3 (0-2; 2-0; 2-1)

In prima repriză echipa bucu- 
reșteană a avut inițiativa și a 
reușit să înscrie două go'uri prin 
Tănase și Pană. Apoi, în cea de a 
doua parte a Jocul ui, aspectul me
ciului s-a schimbat complet, dina- 
moviștii atacînd cu hotărîre. Des- 
fășurînd un joc bine organizat, 
mureșenii au reușit să egaleze prin 
Pircan și Solyom. Ultima repriză 
a fost deosebit de disputată. Am
bele echipe au desfășurat un joc 
rapid, cu faze frumoase la poartă. 
Deși la un moment dat bucurește- 
nii conduceau cu 3-2, prin golul 
marcat de Pană, totuși dinamo- 
viștii, cu o pregătire fizică mai 
bună, forțează ritmul și în ultima 
'umătate a ren-i m •‘■gri nză n-in 
Solyom. Punctul victoriei a fost 
înscris de Biro.

A fost un joc spectaculos, în 
care Dinamo Tg. Mureș a obținut 
o meritată victorie. Arbitri: V. 
Vorniceanu ți L Vacar

Sosirea in tară a schiorilor și patinatorilor 
care au vizitat Uniunea Sovietică

Miercuri seară 
petală delegațiile 
tinatori rom’ni, 
timp de mai multe săptâmîni Uni
unea Sovietică. Sportivii noștri au 
luat parte la mai multe concursuri 
internaționale de sen ș> patinaj 
viteză desfășurate ia Moscova și 
Alma-Ata. De asemenea e1 au sus
ținut antrenamente comune îm
preună cu cei mai bum patinatori 
de viteză și schiori din Uniunea 
Sovietică. R P. Polonă, R. Ceho
slovacă, R. D Germană și din alte 
țări.

La sosire, antrenorul de stat An-

au sosit in Ca
de schiori și pa- 
ca-e au vizitat

t

»

Această gre- 
atribuită mie. 
făcut această 

comisiei de or-

s-a desfășurat 
de hoct ei dintre
Praga și echi-

de Marusarz 
Rula (70,5 m ).
Kula au fost 

a fost declarat

8 v.; 3.
7 v.; 5.
masculin

în

Desen de MATTY după corespondențele primite de la Emil Bercu, Staicu Băloi și Tatian Severin.
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AVINTUL MIERCUREA CIUC- 
ȘTIINȚA CLUJ 10-4 <2-0; 4-2; 4-2)

Explicația scorului atît de mare 
constă în aceea că echipa clu
jeană a făcut numeroase greșeli 
de apărare. Jucătorii di Mier
curea Ciuc s-au arătat ritairi în 
acțiunile la poartă, speeulind gre- 
șe' le advers:::.’or lor ș "-.ușind 
prin ace?'ta -ă oh’r _ ■ -'.orie 
la scor. In piu?, t-ebuie remarcat 
faptul câ învingătorii au făcut un 
joc bun. in special in u'tim • re
priză. S-au remarcat Fenke I. 
Spirer și Covaci de la Avîntul 
Miercurea Ciuc, Hajdu. Csasar și 
Takacs de la Știința Oluj.

Punctele au fost marcate de 
Covaci (3), Incze II (2), Incze III 
(2) Fenke I (2) și Incze I pen
tru Avîntul Miercurea Cruc, iar 
pentru Știința Clui de Covaci V 
(2). Hajdu si Csasar. Au arbitrat 
B ~ • - - ’ -.................... 

Au arbitrat
Petrovioi și Florian Marinescu.

C.C.A.-METALUL STEAGIL 
ROȘU 12-0 (5-0: 5 0. 2-0)

Ultimul joc al cuplajului de marți 
seară nu a satistâcut. Echipa bucu- 
reșteană a fost net superioară, do- 
minînd tot timpul. In ultima repri
ză, militarii, după ce își asigura
seră o victorie comodă, nu au 
mai insistat în acțiunile la poartă.

ghel Vrabie a făcut următoarea 
declarație unui corespondent al A- 
genției „Agerpres": „Scopul prin
cipal al vizitei pe care am făcut-o 
în Uniunea Sovietică a fost să în
vățăm cit mai multe din experi
ența excelenților patinatori și schi
ori sovietici. Acest lucru a fost rea
lizat pe deplin. Patinatorii noștri 
au stabilit nu mai puțin de 20 de 
recorduri ale R.P.R., iar schiorii au 
progresat mult In tot timpul șe
derii noastre ne-am bucurat de o 
caldă ospitalitate și am fost tra
tați cu deosebită prietenie".

(Agerpres)

re- 
si
12

Din echipa metalurgiștilor 
deși ti nisrdut la scor — s-au 
marcat totuși portarul Pușcașu 
tînărul jucător lonescu. Cele 
go’.uri a'e brcureștenilor au fost 
marcate de: N’gy (3), Peter (2), 
Csaka
Măzgi
Au arbitrat 
georzan

(2), Zografi, 
anu. Ganga și

M. Korch și

Dlugosch, 
Lorincz.

Sîn-L.

★
joc de miercuri 

intîlnit echipele 
.3 București Meciul 

istoric, echipa militară fă-

dimi- 
C.C.A. 
a fost

In primul 
neațâ s- 
și Voinț 
fără 
ctiri un joc demonstrativ și ob- 
jinînd victoria Ia un scor catego
ric: 14-0 (3-0; 6.0, 5-0) Golurile 
u fost mtreats de Zografi (4), 

Peter (3), Flamaropol (2), Ganga, 
Dlugosc’i. Nagy, Rădic și Csaka. 
Arbitri: I. Lupu și Em Haivas.

ȘTIINȚA CLUJ — DINAMO 
TG. MUREȘ 11—1 (6—i 0:
3—0) Au marcat Takacs (6),Csas- 
zar (3), Covaci V. (21 pentru Ști- 
:trta și Nașca pentru Dinamo.

La ora cind telefonez se dispută 
iocul Avîntul Miercurea Ciuc — 
Metalul Steagul roșu Orașul 
Stalin. După o repriză, echipa din 
Miercurea Ciuc conduce, cu 6—1.

R URZICEANU

întreceri sportive studențești 
in R. P. Chineză

Pekin (Agerpres). — CHINA 
NOUA transmite:

In zilele vacanței de iarnă a 
studenților din R. P. Chineză, stat 
organizate numeroase competiții 
sportive. De curînd, la Pekin au 
avut loc mai multe tatîlnirî de ho
chei pe gheață la care au luat parte 
echipele Institutului central de cul
tură fizică, Universității Sinhua, 
Institutului de mine și a Institutu
lui de ingineri aeronautici. La di
feritele întreceri sportive au luat 
parte peste 1.000 de studenți chi
nezi și un mare număr de stu- 
denți dim 11 țări care învață 
prezent ta R. P Chtaeză.

—o—
lozsef Koczian 

și Gizi Farkaș-Gervay 
ciștigători ai turneului 

de tenis de masă 
de la Budapesta

Budapesta — Duminică seara 
a luat sfjrșit la Budapesta, turneul 
— masculin și feminin — de tenis 
de masă la care au participat jucă
torii maghiari și cehoslovaci. La 
bărbați, victoria a revenit jucătoru
lui lozsef Koczian (R.P.U.) care a 
realizat 13 victorii din 13 meciuri. 
El a învins printre alții cu 3-2 
pe S4ipek și cu 3-1 pe Vana. Cla
samentul se prezintă astfel: 1. Ko
czian 13 v.; 2. Szepesi 
Vana 7 v.; 4. Somogyi 
Sido 6 v. etc. (la turneul 
au participat J4 jucători).

întrecerea feminină a fost domi
nată de jucătoarele maghiare, care 
s-au clasat pe primele cinci locuri. 
Clasamentul ■: I. Farkas Gizi-Ger- 
vay; 2. Simone; 3. Kerekes; 4. 
Fantusz; 5. Sagi (la întrecerea fe
minină au participat 8 concurente).

i

m
Mari competiții sportive 
luna februarie in U. R. S. S

(Agerpres) TASS

mare eveniment spor-

Moscova 
transmite :

Cel mai 
tiv care va avea loc în luna fe
bruarie ta Uniunea Sovietică, va 
fi campionatul mondial de patinaj 
viteză pentru bărbați. Această com
petiție se va desfășura ta zilele de 
19 și 20 februarie pe stadionul 
central „Dinamo" din Moscova.

Tot ta luna februarie vor fi or
ganizate numeroase competiții 
sportive cu caracter unional. Ast
fel, între 10 și 14 februarie la 
Moscova va avea loc . un turneu al 
celor mai bune echipe de volei dta 
Uniunea Sovietică. Cu utj mare in
teres este așteptată finala campio-

Anul 1954 a însemnat un strălucit succes 
al fotbalului maghiar

— O declarație a
Făcind bilanțul activității fotba

listice din R. P. Ungară pe anud 
1954 Sebes Gustav — vicepreșe
dinte al CCFS din R. P. Ungară 
a declarat următoarele ta legătu
ră cu meciurile internaționale de 
fotbal ale echipei R. P. Ungare:

„in ultimii 50 de ani fotbalul 
maghiar nu a obținut în nici un 
an succese asemănătoare celor din 
1954. Din 14 meciuri, reprezenta
tiva de fotbal a țării noastre a 
cîștigat 12, a terminat un meci la 
egalitate și a fost învinsă o sin
gură dată.

înaintea campionatului mondial, 
echipa R. P. Ungare s-a dovedit a 
fi bine pregătită. Faptul că echipa 
noastră nu a reușit să cîștige Cu
pa Jules Rimet se explică pe de 
o parte prin indisponibilitatea lui 
Puskas și extenuarea nervoasă a 
jucătorilor, iar pe de alta, dato
rită formulei greșite a desfășurării 
campionatului.

Organizatorii ar fi trebuit să se 
gindească la faptul că atunci cînd 
două echipe care s-au întîlnit în 
serii și se tntîlnesc din nou în e- 
tapele preliminare, să se califice 
echipa care a realizat mai multe 
puncte, sau fn caz de egalitate, să 
decidă golaverajul, 

șeală îmi poate fi 
deoarece, nu am 
propunere tn cadrul 
ganizare.

După campionatul mondial unita, 
tea și spiritul de luptă a echipei

PE SCURT
• Un corespondent al agenției 

Tass l-a rugat pe cunoscutul schior 
norvegian Sverre Stenersen să-i 
împărtășească impresiile asupra 
competiției internaționale la care 
a luat parte.

„Concursul de la Moscova — a 
spus Stenersen — ne-a lăsat 
nouă, schiorilor din țările străine, 
impresii dintre cele mai frumoase." 
Stenersen a subliniat ospitalitatea 
cu care au fost tratați sportivii 
străini. „Vom reveni oricînd cu plă
cere în capitala sovietică" — a în
cheiat el.

• In cadrul unui concurs de se
lecție desfășurat la Zakopane, schio
rii polonezi au obținut rezultate re- 
marcab'le. Cea mai bună săritură 
a fost realizată 
(72,5 m.), urmat de 
Deși săriturile liu* * 
mai mici, totuși el

pa de hochei Nord Rhein Westfal
len (Germania Occidentală). Vic
toria a revenit hocheiștilor ceho
slovaci cu scorul de 4—2 (2-2, 1-0, 
1-0) prin punctele înscrise de Bar
ton (2), Hajsman și Charouzd.

a In cadrul campionatelor de 
patinaj viteză ale Suediei, pe pri
mul loc s-a clasat Sigge Erikson, 
urmat de Ulle Dahlberg și Gunar 
Stroem.
• In localitatea Mezidon (Fran

ța) a avut loc un concurs interna
țional de cros pe distanța de 9.800 
m Pe primul loc s-a clasat Gordon 
Pirie (Anglia) 32:48. Mihalic (Ju
goslavia) a ocupat locul 
cu 33:38 mim, înaintea 
Theys (33:41).

• La Paris, 
învins cu lLrlO 
handbal ta sală.
• In cadrul 

schi ale Italiei, 
rat recent la 
multiplul campion Zeno Colo a 
fost învins în proba de slalom 
uriaș de tînărul Bruno Albertj ta 
vîrstă de 20 ani.

® La 13 februarie va avea loc la 
Budapesta tatîlnîrea internațio
nală de box R. P. Ungară — R. P. 
Bulgaria.

e Halterofilul austriac de cate
gorie grea Holbl, campion european 
pe 1954, a realizat un nou record 
al țării, obțintad performanța de 
440 kg. Această performanță valo
roasă este depășită în Europa de 
A. Medvedev (U.R.S.S.)’ care a 
realizat 465 kg.

• La Stockholm, 
a Italiei a învins 
Suediei. Rezultatul 
o mare surpriză

Brezuianu Nt. £i—26. Abonanien-

învingător, avtad un stil mai fru
mos.

• Miercuri seara 
la Praga întîlnirea 
selecționata orașului 

natului unional de șah, care va 
începe la 10 februarie la Moscova.

In cea de a doua jumătate a . 
lunii februarie, în R.S.S. Estonă 
se va desfășura finala campiona
tului unional al schiorilor de la 
sate. La întreceri vor lua parte e- 
chipele selecționate ale republici
lor unionale.

In orașele Brest. Sverdlovsk, 
Baku și Kaunas vor avea loc semi
finalele campionatului unional de 
tenis de masă. Stat programate de 
asemenea mai multe competiții de 
scrimă, iar ta diferi-te orașe diin 
U.R.S.S. vor continua întrecerile 
dta cadrul campionatului unional 
de hochei pe gheață

lui Sebes Gustav —
noastre au rămas neștirbite. Acest 
lucru a fost dovedit in meciurile 
care au avut loc in toamna aceasta. 
Presa mondială și specialiștii din 
întreaga lume recunosc in unani
mitate că echipa de fotbal a țării 
noastre este cea mai bună din 
lume."

In ceea ce privește activitatea 
pe 1955, Sebes Gustav a declarat: 
„In 1954, introducerea elementelor 
tinere in prima reprezenta'ivă a 
țării a dai rezultate bune. Aceas
tă politică de promovare a tinere
lor cadre va fi continuată și in 
acest an, pentru că trebuie să ne 
gîndim de pe acum la înlocuirea 
jucătorilor mai vîrstnici. Farago. 
de pildă, la primul său meci in
ternațional disputat la Glasgow In 
fața a IM.000 de spectatori a lă
sat o impresie excelentă. Din cei 
tineri trebuiesc evidențiați, Szojk4. 
Kărpăti, Kotăsz, Fenyvesi și Var- 
hidy.

In 1955 echipa noastră va sus
ține 12 tntilniri internaționale, 
printre care se numără și acelea 
cu Austria, Norvegia, Danemarca 
și R. Cehoslovacă. Toate aceste 
meciuri fac parte din cadrul pre
gătirilor ce le facem de pe acum, 
tn vederea olimpiadei din 1956, un. 
de va trebui să confirmăm va
loarea fotbalului maghiar".

al cincilea 
belgianului

echipa
echipa

Elveției
Franței

a 
la

decampionatelor 
care s-au desfășu- 

Cortina d’Ampezzo.

echipa de tenis 
cu 4—2 echipa 
acesta constituie


