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Un pas important
pe calea ridicării măiestriei sportive în scrimă
■>RiN campionatul republican de 
* scrimă pe echipe categoria A, 
la a cărei primă etapă asistăm 
astăzi, se urmărește în acest an 
realizarea unui salt calitativ me
nit să aducă și scrima la ni
velul de dezvoltare al celorlalte 
sporturi din țara noastră și să 
afirme valoarea scrimerilor noștri 
pe plan internațional.

In ultimii ani sportul cu armele 
albe a ajuns tot mai popular în 
rîndurile tineretului muncitor, care 
a început să-I practice cu dragos
te și pasiune. Localități ca 
Satu Mare, Cărei, Lugoj, PIo- 

ești, Tg. Mureș, Sibiu, Timișoara, 
Arad, Oradea etc. se numără acum 
printre orașele cu cea mai bogată 
activitate de scrimă. In urma ace
stei dezvoltări a fost necesară or
ganizarea unui campionat republi
can pe echipe care să asigure celor 
care s-au angrenat în practicarea 
acestui sport o activitate compe- 
tițională de lungă durată. In ulti
ma vreme față de numărul din ce 
în ce mai mare al amatorilor de 
scrimă, a fost necesară organiza
rea campionatului pe două cate
gorii.

Dar nu numai cantitativ s-a 
dezvoltat scrima din țara noastră, 
ci, ca urmare firească, și calitatea 
ei s;a îmbunătățit simțitor. Pro
gresul acesta ne-a permis să ne 
spunem un cuvînt holărîtor în în
trec rile de scrimă din cadrul 
J.M.U.V. de la Budapesta din anul 
trecut, cînd echipa noastră de sa
bie a ocupat locul III, fer trăgăto
rul Zolian Cray s-a dovedit a fi 
un scrimer valoros, clasindu-se pe 
locul III in proba de floretă.

Succesul de la Budapesta ca și 
alte victorii pe plan internațional, 
realizate în ultimii ani, precum și 
valoarea din ce în ce mai ridicată 
a concursurilor interne, au demons
trat calitățile naturale ale tinere
tului nostru pentru această disci
plină, au dovedit posibilitățile ne
bănuit de mari ce le avem la dis
poziție, dar pe care nu le scoatem 
la iveală și nu știm să le folosim 
Ia adevărata lor valoare, intr-ade
văr, trăgătorii noștri au avut o 
comportare bună în probele df sa
bie și floretă în cadrul concursuri
lor internațional?, dar la spadă am 
fost slab reprezentați. Pe de altă 
parte, chiar și la cele două arme 
unde am prezentat loturi valoroa
se, forța de luptă a trăgătorilor 
noștri a slăbit întotdeauna pe mă
sură ce concursurile se apropiau de 
sfîrșit

Cauza acestor slăbiciuni era în
săși forma de organizare a activi
tății noastre în această ramură 
sportivă. De cîțiva ani mențineam 
un campionat republican d'n care 
lipseau concursurile de spadă, un 
campionat în care participarea la 
diferite arme era lăsată la latitu
dinea antrenorilor și trăgătorilor, 
un campionat care obliga pe un 
concurent să tragă în maximum 
patru asalturi și numai într-o zi 
pe săptămînă. Toate acestea au 
frrnat progresul scrimerilor noștri.

Noua formulă a campionatului 
republican de scrimă pe echipe ca
tegoria A, care sfarmă aceste ză
gazuri, introducînd și spada prin
tre armele de concurs, punînd și

Echipa Ț.S.K.-M.O. campioană de hochei a U.R.S.S,
Moscova (Agenpres). —- TASS 

transmite:
A fost desemnată echiipia cam

pioană a U.R.S.S. la hochei pe 
gheață pe anul 1955. Acest titlu 
a fost cucerit de echipa Clubului 
sportiv central al Mnisterului A- 
părării U.R.S.S. — TSK MO din 
Moscova. La 3 februarie, hoche- 
iștii echipei ..TSK MO“ au în
trecut cu scorul de 2—1 (0—0, 
2—1, 0—0) puternica formaț e „A- 
ripile sovietelor" care ocupă locul 

problema specializării trăgătorilor 
pe arme și mărind și numărul a- 
salturilor, deci intensitatea unui 
concurs, creează condițiile începerii 
unei bătălii intense pentru calita
tea muncii în scrimă.

Noua formulă a campionatului în
seamnă un pas înainte pe calea 
cerințelor dezvoltării scrimei, fără 
a se uita însă condițiile existente 
la ora actuală (numărul trăgăto
rilor, cantitatea materialelor etc.).

Introducerea spadei înseamnă, 
fără doar și poate, că această ar
mă, după un campionat cu con
cursuri regulate , timp de un an 
de zile, va ajunge aproape la sta
diul de dezvoltare al celorlalte 
două arme. Desigur că acest pas 
înainte nu va avea efect decît da
că se va munci în colective pentru 
consolidarea lui. Antrenorii tre
buie să se ocupe în moJ special 
de trăgătorii de spadă și mai cu 
seamă trebuie să pregătească în 
această armă elemente tinere, incă 
neformate pentru alte arme.

Noua formulă a campionatului 
nu impune încă principiul „omul 
și arma", ci permite ca un trăgător 
să se prezinte Ia două arme, dar 
aceleași în iot timpul campiona
tului. In felul acesta specializarea 
nu se efectuează complet, dar ți- 
nînd s?ama că în două luni de re
paus între terminarea campionatu
lui trecut și începerea celui din a- 
cest an, colectivele n-ar fi avut 
timpul necesar să-și pregătească 
concurenți pentru fiecare armă, a 
fost adoptată această formulă care 
marchează începutul specializării. 
In acest campionat, trăgătorii noș
tri, mărginindu-se numai la două 
arme, vor începe să adîncească 
elementele tehnice și procedeele 
tactice specifice armelor respective, 
iar antrenorii, convinși că la anul 
vom ajunge la specializare defini
tivă, vor avea timp un an de zile 
să se ocupe de completarea sec
țiilor lor.

Intensitatea concursurilor crește 
prin această nouă formulă cu sută 
la sută, trăgătorii fiind obligați să 
tragă intr-o etapă în loc de 4 a- 
salturi cel puțin 8. Deci pregătirea 
fizică a trăgătorilor trebuie să 
crească cel puțin în același pro
cent. Este lesne de înțeles că 
în situația în care în colective se 
va munci serios pentru mărirea re
zistenței trăgătorilor, comportarea 
trăgătorilor fruntași selecționați în 
lotul țării va putea să se ridice 
— din acest punct de vedere — la 
o valoare internațională.

Prin noua formulă a campiona
tului, multe alte probleme ale scri
mei capătă o rezolvare satisfăcă
toare. Astfel, scopul propagandis
tic al competiției este mult mai 
ușor de atins avînd concursuri mai 
mari, cu o participare r< i nume
roasă, deci meciuri mult mai a- 
tractive. De asemenea, prin numă
rul redus al meciurilor programa
te în cadrul unei etape se va pu
tea asigura un arbitraj neutru din 
cadrul elementelor calificate pentru 
această funcțiune.

De felul cum fiecare antrenor și 
trăgător va înțelege să aplice noua 
formulă a campionatului depinde 
succesul viitor.

doi in clasament. Indiferent de 
rezultatul cu care va lua sfîrșit 
ultimul joc pe care-1 mai au de 
susținut hocheișt'i militari, ei nu 
mai pot fi întrecuți în clasamentul 
campionatului unional.

In clasament pe primul loc se 
găsește echipa „TSK MO“ cu 32 
puncte din 34 posibile. Locul doi 
este disputat acum de echipele ,.A- 
ripile sovietelor" și .,Dinamo" 
Moscova, fiecare avînd încă un 
meci d® jucat z

Strins uniți in lupta pentru
Telegrama unui grup de atleți fruntași

--------------------------------
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Mai mnjți sportivi din lotul de 
atletism al țării noastre — serrti- 
fondiști, fondiști și mărșăluitori — 
au trimis redacției ziarului nostru 
o telegramă în care își afirmă ho- 
tărîrea de a lupta activ pentru a- 
părarea păcii, pentru zădărnicirea 
planurilor agresive ale atomiștilor 
americani.

In telegramă se spune, printre .al
tele : „Sintem, cu toții, Întăriți să 
semnăm această chemare (N. R. 
Apelul de la Viena) și să întărim 
semnăturile noastre prfntr-o muncă 
plină de avînt în producție și la 
învățătură cît și pe terenurile de 
sport, pentru a contribui prin reali
zările noastre la întărirea Republi
cs Populare Romine, factor activ 
in frontul mondial al păcii.

Astf;-seară in sala Dinamo

ÎNTÎLNIREA INTERNAȚIONALA DE LUPTE DINTRE SPARTAK SOFIA Șl DINAMO BUCUREȘTI
Sala Dinamo din Capitală găz

duiește astăzi cu începere de la 
ora 19 prima reuniune internațio
nală a anului, la lupte clasice. In 
cadrul reuniunii de astă-seară se 
vor întîlni Dinamo București și 
Spartak Sofia*  două formații frun
tașe în siportul luptelor din țara 
noastră și R. P. Bulgaria.

Oaspeții au sosit ieri dimineață 
în Capitală cu un lot alcătuit din 
13 luptători, lotul fiind condus de 
Pancio Tornov. In rîndurite luptă- 
torilor bulgari figurează mulți spor- ■ 
tivi care au îmbrăcat de nenumă
rate ori tricoul național, maeștri ai 
sportului și campioni ai R. P. Bul
garia. Mai cunoscuți sportivilor 

Echipa de lupte Spartak- Sofia, la sosirea în Capitală.

I înfierăm plini de revoltă acțiunile 
uneltitorilor de noi războaie, pe 
cei care intenționează să transfor
me descoperirile științifice geniale 
ale omenirii în arme de extermina
re. Nu vom precupeți nici un efort, 
ca să îmbunătățim recordurile noas
tre personale și cele republicane în 
acest an, pentru a contribui la 
mărirea prestigiului sportiv al pa
triei noastre dragi".

Telegrama este semnată, printre 
alții, de atleții: C- Aioaneij I. Ba- 
boe, D. Bîrdău, N. Bunea, V. Firea, 
C. Grecescu, Victor Pop, Maria 
Miclea, Georgeta Mogoș, Ilie Sa- 
vel, V. Teodosiu, antrenorul de stat 
Vasile Dumitreșcu și alți sportivi 
și antrenori.

noștri — cu care de altfel s-au mai 
mtihiit — și chiar unei părți din 
public sînt S. Diacikin, Petco Șira. 

cot și greul Colea Atanasov. Dar 
iată din cine este alcătuit lotul 
oaspeților: Luben Brusev, maestru 
al sportului, Simeon Diacikin, ma
estru al sportului. Țvetan Vladimi
rov, Dimitr Iancev, maestru al 
sportului. Tenio Jelev. Spas Penev, 
maestru al sportului, Raicio Hris- 
tov, Petco Siracov, maestru al spor
tului, Mitco Gospod nov, maestru 
al sportului, Hristo Naidenov, Gos
pod',n Viscev, Co'ea Andonov și Co
lea Atanasov, maestru al sportului. 
Echipa care va fi aliniată astă seară 
va fi definitivată abia in cursul zilei

apărarea păcii
La uzinele 

„Steaua Roșie”
Hala cea mare a strungăriei era 

aproape plină, joi la amiază. Aici 
se adunaseră salariații uzinelor 
„Steaua Roșie" pentru a-și spune 
răspicat cuvintul în apărarea păcii, 
pentru a-și ridica glasul împotriva 
celor ce pun la cale dezlănțuirea 
unui război atomio. Să ne rotim 
privirile prin hală. Vom recunoaște 
multe chipuri, pe care le-am mai 
întîlnit, și mi odată, pe terenurile 
de sport ale Capitalei. Iată-1 pe 
forjarul Dumitru Bărgău, președin
tele colectivului sportiv, împreună 
cu strungarii Anghel Bratu, Petre 
Kubanek și Ion Constantin, pe e- 
lectrjoianul Gheorghe Hudiac, pe 
frezorul Radu Ștefan, pe controlo
rul Lucian Bivolan, toți jucători 
de fotbal. In altă parte, jucătoarele 
din echipa de volei ; Jeni Lăzăres- 
cu, Georgeta Munteanu, Ecaterina 
Stroescu, Maria Tănase.

Printre cei care au luat cuvîntul 
la miting a fost și tînărul sportiv 
Ion Constantin, „in curînd voi fi 
absolvent al cursurilor unui liceu 
seral, a spus el. Dorința vie
să devin cît mai curțnd inginer, 
pentru a contribui cu mai multă 
pricepere la înflorirea scumpei 
noastre patrii. Semnătura mea pe 
Apel o întăresc cu angajamentul 
de a-mi depăși lunar planul de 
producție cu 5 la sută"

De aceeași hotărîre sînt însufle
țiți toți sportivii uzinelor „Steaua 
Roșie". Semnînd Apelul de la Vie
na ei și-au exprimat voii-’a d a 
lupta cu toate forțele lor tinerești 
pentru izbînda cauzei păoii.

de astăzi, după efectuarea cântaru
lui.

Echipa bulgară este alcătuită in 
mare majoritate din luptători tineri, 
a căror caracteristică principială este 
o excelentă condiție fizică. Lup
tătorii bulgari au făcut progrese a- 
preciabile în ultima vreme, mărturii 
în această privință fiind succesele 
obținute in fața reprezentativei R.P. 
Polone, frumoasa comportare în turj 
neul întreprins în U.R.S.S. și — 
chiar duminică — în fața reduta-1 
bilei formații a R. P. Ungare. Așa 
cum am anunțat mai sus, parte 
dintre oaspeți au reprezentat R.P.

(Continuare in pag. 8-a)
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Țăranii muncitori din regiunea București au îndrăgit șahul—

In regiunea București
Țăranii muncitori din regiunea 

București au primit cu multă bu
curie vestea desfășurării Sparta
chiadei de iarnă a satelor. încă 
din primele zile ale activității 
sale, comisia regională pentru or
ganizarea acestei competiții a tre
cut la înfăptuirea obiectivelor 
propuse fin planul de muncă. Spre 
deosebire de iama trecută, cind la 
întrecerile Spartachiadei au luat 
parte 6.000 de țărani muncitori, 
anul acesta numărul concurenților 
se ridică la 15.000. Munca depusă 
pînă în prezent de comisia regio
nală de organizare a dat roade 
deosebite. Astfel, secțiunea cultu
rală a sfatului popular regional 
București a achiziționat 60 de mese 
de șah pe care le-a repartizat în 
comunele din regiune. De aseme
nea, secțiunile ciilurate ale sfatu
rilor populare raiona'e Snagov, A- 
lexandria, Brămeșli. Vidra și Tr. 
Măgurele au procurat la rîndtd lor 
mese și jocuri de șah pe care 
le-.au donat căminelor culturale din 
cuprinsul raioanelor respective. O 
bună inițiatjvă a fost aceea a co- 
mitetifui regional C.F.S. Bucu
rești care a organizat trimiterea 
unora dintre cei mai buni șahiști în 
diferite comune. und° aceștia au 
dat simultane. De asemenea, ei au 
contribuit la buna desfășurare a 
întrecerilor Spartachiadei ia șah și 
au organizat chiar în multe locuri 
secții de șah. In cadrul colective
lor sportive sătești. Printre șahiș
tii fruntași care s-au deplasat în 
acest scop la sate se numără 
maestru] sportului Oh. Alexrm- 
drescu. Emil Creții’escn. Veturia 
Sirru, Octavian Pușcașii, Elena 
Diaconescu și alții

In urma măsurilor luate de co
misia regională și de comisiile 
raionale. în multe comune r-a reu
șit o mobilizare remarcabilă la în
trecerile de șali De pildă, la că
minul cultural din comun a Vidra 
s-au întrecut 65 de concur emi. ’a 
căminul cutturrJ din comuna Ot- 
te-i au concurat 64 de țărani mun
citori, la G.A.S. Toporul ș:-au dis
putat întîietatea 35 de concurenți.

Aco'o unde comiwăe commrse 
pentru organizarea Spartachiadei aci 
înțe'es pe deplin sarcinile ce le re
veneau, pe linia folosirii resurse
lor locale, au fost înregistrate suc
cese însemnate. Un exemplu eloc

vent îl oferă cakctivul sportiv de 
pe lingă G.A.C. Grivița Roșie dirr 
Bolintinul din Deal, raionul Greve- 
dia, unde au fost confecționate 20 
de garnituri complete de șah. De 
asemenea, tinerii țărani muncitori 
din comuna Videle, în frunte cu 
utemistiri Mircea Trifan, și-au con
fecționat din resurse locale 10 pe
rechi de schiuri.

Din păcate, condițiunile atmos
ferice neprielnice au făcut ca în 
regiunea București să nu se poată 
disputa încă întrecerile de schi. Cu 
toate acestea, în unele raioane, ca 
Tr. Măgiire’e, Videle, Alexandria; 
Călărași, Drăgănești și altele numă
rul tinerilor înscriși pentru con
cursurile de schi ale Spartachiadei 
este destui de mare.

In munca depusă pînă acum pe 
linia organizării Spartachiadei de 
iarnă a satelor în regiunea Bucu
rești au existat însă și unele lipsuri. 
Astfel, unele sfaturi populare co
munale și raionale (de ex. în ra- 
ioana'e Giurgiu, Vîrtoaprâe, I.ehliu, 
Roșiori de Vede, Alexandria, Vidra, 
Crevedia) nu s-an îngrijit din timp 
de procurarea combustibilului pen
tru încălzirea căminului cultura11. 
In colective’© sportive ca acelea 
de la S.M.T Odobeasca, S.M.T. 
Miroși. SMT. Frăsînet, G.A-S. 
Bucșari. etc., din lipsa de interes 
a organizațiilor de bază U.T.M. și 
a consiliilor de conducere ale co
lectivelor sportive, n-au fost or
ganizate încă întrecerile Sparta
chiadei. In unele comune, lipsa de 
interes pentru confecționarea ma- 
teria'efor snortive prin folosirea 
resnr lor locale, s-a vădit în te
lul în care s-au desfășurat între
cerile. • Donnrești. Periș, Cocioc 
FiertmțL etc.). O lipsi aerioesâ a 
fost de asemenea șt cceefl că s-a 
negii‘at organizarea Spartachiadei 
în comune sutirbane oa- Mogo 
șoaia. Pantelimon. Chiajna-

Aaatizindu-și munca de pînâ a- 
curr- comisia regională trebuie să 
hapte <i> energie pentru lichidarea 
lipsurilor care mai persistă înv3 
în organizarea Spartachiadei de 
iarnă a satelor în regiunea Bucu
rești.

GH CLIBA și STAN CRISTEA 
din comisia de organizare a

Spartachiadei de iarnă a sate
lor, regiunea Bucureștii

Vesti dui satele 
patriei noastre

■ In raionul Toplița, întrecerile 
din cadrul Spartachiadei de iarnă a 
satelor se bucură de un frumos 
s'ucces. La concursurile de șah din 
cadru! acestui raion au participat 
410 concurenti. iar la cele de schi 
și 6ăn?.:țe 590 de concurenți.

■ In satul Vaîea Strâmbă din raio- 
mM Ghecrghieni, ducă ce delega
tul comisiei raionale a prelucrat 
regulamentul de desfășurare a în- 
trecerilor, la primul antrenament 
de schi au participat 75 de săteni. 
Un fapt damn de remarcat este 
acela că schiorul Ștefan Columban 
a confecțicnat 5 perechi de schiuri, 
precum și figurile pentru cîteva 
jocuri de șah.

■ Un succes deosebit au înregis
trat întrecerile de șah din raionul 
Reghin. La aceste concursuri par
ticipă 813 țărani muncitori.

■ kt 19 comune don raionul 
Criș (regiunea Arad) se des
fășoară concursuri de șah în 
cadrul Spartachiadei de iarnă a 
satelor. In total, în raionul Criș, 
la întrecerile de șah participă 665 
de țărani muncitori. Cea mai fru
moasă mobilizare a făcut-o comi
sia de organizare a Spartachiadei 
din comuna Șimand. In această 
comună participă la întreceri 80 de 
săteni.

■ Datorită faptului că a căzut ză
padă în mul’te din raioaneCe regiu
nii Bacău, s-au putut organiza 
concursuri de schi. Deși nu au fost 
centralizate toate datele, totuși, 
din rapoartele sosite, reiese că 
pînă în prezent, la aceste concur
suri au participat peste 3000 de să
teni. Un ajutor rmporlarrt în orga
nizarea acestor concursuri de schi 
l-au dat cele 86 echipe de instruc
tori, formate din sportivii din co
lectivele sportive sindicate.

■ Deși de curînd înființat, colecti
vul sportiv Recolta din comuna 
Dîlja, raionul Petroșani, a reușit să 
organizeze în bune condițiuni în- 
treceri’e din cadrul primei etape a 
Spartachiadei satelor. In speciali, 
concursul de săniuțe a stîrnit un. 
deosebit interes în rîndurîle țărani
lor muncitori, fapt ilustrat și prin 
participarea numeroasă.

■ Aproape 1900 de țărani munci
tori sînt angrenați in concursurile 
de șah dn cadrul Spartachiadei 
satetor în raionul Lugoj. Printre 
colectivele sportive sătești care 
s-an evidential eu această ocazie 
smt cefe din comunele Bacova, 
Biaiaș, Datora și Nitchișoara.

■ In ratermi SigheC se imree în 
cadrul Spartachiadei de iu~o5 a sa
telor peste 2.000 de tineri țărani 
muncitori. Printre conținute cu cea 
mai bună mobHizare se numără 
comunele Rănești cu 230 partici
pant:, Câmpulung cu 120 parti» 
panți și (Hulești cu 69 pârtieipanți.

In anul 1954 activitatea sportivă 
din regiunea Stalin a înregistrat 
noi succese, mărturie sînt zecile 
de mii de oameni ai muncii atrași 
în competițiile de mase și în în
trecerile din cadrul canuplexiuiluii 
G.M.A., precum și numeroasele ti
tluri cîștigate de sportivii regiunii. 
Sportivii fruntași din regiune au 
dat 29 reco.rdmani republicani, 82 
campioni republicanii, 25 maeștri 
ai sportulu1, 77 clasificați in cate
goria I-a și 14 sportivi în loturile 
republicane. Elevii din regiunea 
Stalin au cucerit 18 locuri I în 
campionatele școlare, iar sportivii 
de la sate 22 de titluri de cam
pioni în competițiile sătești.

Toate aceste realizări au fost 
enumerate în ședința ce a avut loc 
la Comitetul regional C.F.S., cu 
ocazia premierii sportivilor și a 
activiștilor obștești, care au contri
buit ,prin munca lor dezinteresată 
la creșterea mișcării sportive din 
regiune. In cadrul acestei festivi
tăți au fost premiați și 31 de acti
viști și sportivi fruntași d'n orașul

Sibiu și 23 din raionul Sibiu. 
Printre ei se numără boxerul N. 
Bire.au, antrenorul Victor Alexan
dru, profesorii de educația fizică 
Vas ite Răileanu, loja Alexandru, 
Al. Szednicec, D. Dobrescu, acti
viștii obștești C. Pitaru, Al. Vieru 
etc. A mai fost premiată echipa 
de handbal din Gura Rîului, cana 
a cucerit titlul de campioană să-) 
tească pe anul 1954.

Festivitatea premierii .a decurs 
totr-o atmosferă însuflețită și a 
contribuit la stimularea tuturor ce-i 
lor ce muncesc pentru dezvoltarea 
activității sportive în regiunea 
Sitail-in. Mult mai puternic ar fi fost 
însă acest stimulent dacă comitetul 
regionali CjF.S. ar fi decernat tot 
cu această ocazie și drapelul ide ra-- 
ian fruntaș pe regiune și dacă pre-1 
mierea fiecărui activist ar fi fost 
insoțită de o caracterizare în care! 
să se arate felul eum a muncit ireajA 
pectivul tovarăș și realizările pel 
baiza cărora a fost premiat.

V. T. Ciolacu 
corespondent ,

Activitate sportivă de iarnă
La colectivul sportiv Constructo

rul din Tg. Mureș se desfășoară a- 
cum o bogată activitate. Schiorii, 
hochei știi, vcieitaiiiștii, scrimeri i, 
handbaliștii 'și fo'Jbaliiștii se pregă
tesc intens.

Recent a luat sfîrșit curstfl de 
instructori și arbitri organizat de 
colectiv și care s-a încheiat cu 
rezultate bune. Cursul a durat două 
luni și a fost frecventat în mod 
regulat de 22 de schiori. Dintre 
aceștia, 14 au devenit arbitri, iar 
8 instructori de schi. Chiar după 
term manea cursului, .arbitrii și in
structorii și-au început activitatea. 
La concursul regional de la To- 
piița, arbitrii au fost numiți din
tre cei ce s-au calificat la eursul 
organizat de efectivul Constructo
rul. .

In ultimul timp, temperatura a 
scăzut simțitor în crasul nostru și 
liocheiștii colectivului Constructo
rul își continuă cu sîrguiniță an
trenamentele. Echipa este înzes
trată cu tot materialul și echipa
mentul necesar.

Dasr nu numai hocheiștii și 
schiorii ci și ceilalți sportivi a 
căror activitate va începe în pri-

măvară, se antrenează de zor. Ast
fel, echipa de f-othal-jurriori a co
lectivului și-a început de curînd 
antrenamentul. Echipa de handbal 
care a promovat în campionatii 
region»; își continuă și ea antre
namentele pregătitoare și, de ase^ 
menea, echipele de scrimă ale eo 
idctivui'ui care participă la cam
pionatul de categoria B și care 
vor lua parte și la întrecerile 
„Cupe; Orașelor”.

Secția de tenis de cinic condusă 
de antrenorul Tiberiu Ovici a în-; 
ceput antrenamentele de mui mult 
timp. De asemenea, echipele de po
pice se întrec fes oampixxra'.ul oră-* 
șenesc, iar cele de volei (băieți și 
fete) participă la campionatul orăr- 
șenesc de volei în sală.

Pentru viitor, colectivul și-a pro
pus organizarea a două cursuri de 
arbitrj și instructori d© tir și cîy 
clisrn. De asemenea, în cinstea zi
lei de 16 Februarie, colectivul 
Constructomi' organizează corw 
cursuri de săniuțe, baschet, volei* 
popice, șah și tenis de masă.

Ion Păuș 
corespondent

Profesorul Dumitru Sgăvirdea
In ultimul «zn, aciiviiadca sțior- 

raicmului 
ce în ce

tivă <Ln satele 
beș, a fost din 
nică.

Aceasta s-a 
măsură muncii

Caransc- 
mai rod

datorat 
avîntate _

dintelui consilauliud obștesc raional 
■al asociației Recolta, profesorul de 
educație fizică Dumitru Sgăwfr- 
dea. Organ:/temeinic numea în 

■ cadrul colectivelor sportive sătești din raion și con. 
■trolînd în permanență îndeplinirea sarcinilor, Du
mitru Sgăvîrdea a reușit ca în raionul Caransebeș 
angajamentele colectivelor sportive sătești pe ulti
mul tx'iniestru al anului trecut să fie depășite cu 
46 la sută.

in bună 
a preșe-

Prin munca sa, Dumitru Sgăvîrdea a contribuit 
de asemenea ca în comuna Mîtnicitl Mare să se 
desfășoare fritmopse întreceri în cadrul Spartachia
dei. Astfel, la cxmcursul de șah au participat 60 
de țărani muncitori, la întrecerile de schi 45, iar 
la eele de săniuțe 30.

Vicheniie Hamat 
corespondent

UTEMISTUL IOAN BORȘAN

devenind pur-

Cele mai multe reaâizări obținute 
de colectivul sportiv aii școlii de 
mecanizare a 'agriculturii din Do- 
rohoi sînt legate de activitatea ute- 
mistului Ioan Borșan, uin bun spor
tiv, instructor obștesc în cadrul 
cal-ect'ivitd'ui școlii. Datorită nranoii 
intense depuse de acest inimos 
tânăr, zeci de elevi participă ia 
competițiile oficiale și de casă, iar 67 
dinh-e ei și-au trecut toate normele, . ... _
tători ai insignei G.M.A. Mulți dintre elevii școlii, 
ca Adrian Sofronie, C. Enache, Mircea Ciupei. 
loan Cîmpeanu și alții, îmbinînd armonios pregă
tirea sportivă cu cea profesională sînt în prezent 
fruntași în învățătură și sport.

Ca instructor obștesc al școlii și ca membru al 
consiliului raional obștesc Recolta, loan Borșan 
duce o rodnică activitate pentru buna desfășurare 
a Spartachiadei de iarnă a satelor în raionul Do- 
rohoi. In prezent, concursurile sînt în plină des
fășurare. La toate aceste realizări a contribuit 
vrednicul activist sportiv obștesc^ Ioan Borșan.

Al. Crișan 
SKSȘPSBSfeBt .

Un colectiv sportiv,
Băanțul cu care s-a încheiat 

amJ 1954 pentru apotfM fia- 
turii „Dacia" din Capitală nu 

este deloc tabucurăitor.
Ln general, nu se -poate vorbi 

despre, o activitate sportivă, cd 
puțin pe măsura posibăLtățitor 
care ex s'.ă axă: un mare număr 
de tineri (și mai ales de tocire) 
dornici să fisc «e sportul, o 
bază sportivă rn ancdâata apro
piere a întreprinderii, materiale 
și echipament sufident pentru 
început. Este adevărat că fa
brica are o echipă de fotbal în 
campionatul raional. Trebuie 
în6ă să recunoaștem că o sin
gură echină de fotbal (mai ales 
într-o întreprindere în care 
majoritatea sa-Lariaților sînt fe
mei) nu poate constitui o do
vadă a unei preocupări pentru 
sport, chiiair dacă această unică 
echipă este „teată în brațe" *fe 
toți cei din fabrică, încopînd 
cu direcțiunea și comitetul de 
întreprindere.

In consiliul colectivului spor
tiv există numărul staiiutair de 
membri. Și probabil că, dacă 
fiecare dintre aceștia .air fi răs
puns prin muncă la inertderea 
ce i-a fost .acordată die sportivii 
care i-.au ales, mult mai multe 
ar fi fost reai’izările. In realitate 
însă, în consffiul ccteiutivului 
n-aiu muncit dtecît doi oam-eni, 
pre ședinț ele c otect-i vu I ui D m ăn - 
cescu, și res.ponsa‘biliul cu munca 
organizatorică N. Zavora. In 
rest, nici unul d'jntoe membrii 
consiliului colectivuiui sportiv 
n-.a dovedit vreo jpreccupare față 
de imunca sportivă. Tov. Geor- 
geta Trdiar de exemplu, care ar® 
în consiliul caleotiiwlui -munca

in preajma alegerilor
de responsabilă cu ins teul rea 
sportivă, a asistat o singură 
d®tă la o ședință a consiliului. 
Atît.

Aceasta este de fapt principala 
cauză >a 'lipsurilor tfcn cadrul 
colectivului sportiv Flamura 
roșie „Dacia”. Dar ea nu este 
cunoscută de marea masă a 
cdor dornici de sport, pentru 
simplul motiv că niciodată nu 
sv. prezentat vreo dare die sea
mă în f.ața (adunării generate a 
colectivului, niciodată n-a cerut 
consiliul colectivului sportiv a- 
j.utorul maselof in rezolvarea 
pritici-paMor probleme. Or, aie- 
gerile organelor sportive sindi
cale din anul acesta constituie 
cea. maii 'bună ocazie pentru a- 
tragerea maselor de membri ai 
colectivului în discutarea tuiu- 
ror lipsurilor și greutățiăar din 
munca sportivă, în îmbunătăți
rea muncii sportive. Și se pare 
că tovarășii din consiliul colec
tivului și-au dat seama de acest 
lucru, pentru că s-a început cu 
toată seriozitatea pregătirea a- 
iegeriilor. Au apărut art’cole la 
gazeta de perete, s-au afișat lo
zinci în secțiile fabricii, s-a în
ceput acțiunea de lămurire a 
sportivilor cu privire la impor
tanța acestor alegeri. Mai mult, 
au fost luate o serie de .anga
jamente concrete ca : reamena- 
jairea bazei sportive, mărirea nu
mărului de membri, formarea 
unei echipe feminine de handbal 
și strângerea eottzațiilor la zi. 
Respectarea acestor angajamente 
trebuie să însemne o datorie de 
frunte pentru consiliul acestui 

' colectiv sportiv.

Bire.au


Așa s-a ridicat cemtnil-maintaș
Era eieu la școala primară nr. 2 

din Arad. Printre ceilalți colegi ai 
săi el era cel mai bine legat și 
juca și el jotbal. Conducea bine 
balonul și era poreclit „drible- 
rul“. Intf-o zi, printre băietanii 
din Arad se răspindește vestea că 
se vor organiza jocuri de selec
ționare pentru echipa de copii la 
i.T.A

Virgil Ciosescu merge împreună 
cu unchiul său (Barbu II, fost ju
cător international in anul 1930) 
la antrenament. După ce îl su
pune unei verificări, maestrul 
Steir.bpch îl reține pentru echipa 
intiia de copii. Zi de zi, Ciosescu 
a tr.uățat, progresind mereu. După 
patru api, tînărul Ciosescu reușește 
să intre în echipa de juniori an
trenată de Dvorjak.

In tot acest timp el a dat do
vadă de conștiinciozitate în pre
gătire. căuttnd să fie întotdeauna 
la ora fixată pentru antrenamente, 
să asculte ți să execute toate in
dicațiile date de antrenorul său.

Ne aflăm ‘n vara anului 1952, 
cînd. la vîrsta de 17 ani, Ciosescu 
termină școala medie de comerț 
din Arad. L-am întîtnit la cursurile 
de pregătire și am avut ocazia 
să-l cunosc mai bine. Era un băiat 
retras, modest, care învăța tot tim
pul și trecea examenele fără „emo
ții". îmi spunea atunci: am termi- 

1 nat o școală tehnică și doresc să 
devin medic, știu că e cam greu, 
dar voi depune toate eforturile ca 
să reușesc I

Și a început să studieze. Tot 
odată, tînărul student Virgil Cio
sescu s-a prezentai la colectivul

sportiv Știința Timișoara unde și-a 
exprimat dorința de a-și continua 
activitatea fotbalistică. Sarcina 
pregătirii lui a fost reluată de an
trenorul Zoltan Beke. Alături de 
alți tineri talentați ca Remus La- 
zăr, Uțin, Mircu, Ciurugă, Bun- 
gescu etc. tînărul Ciosescu s-a an
trenat cu slrguință toată iaTna a- 
nului 1952—1953, pregătindu-se in 
sală.

Echipa de juniori Și'inta Timi
șoara reușește frumoasa perfor
manță de_ a se califica în faza fi
nală a campionatului de juniori al 
R.P.R. la fotbal, edifia 1953, fiind 
învinsă după o luptă strlnsă, de 
Metalul Tlrgoviște ,cu 1—0. In 
timpul desfășurării carnpi vuitului

Sportul i-a
Despre activitatea colectivului 

sportiv „Flamura roșie Kirov" 
pofi auzi lucruri bune', fie la aso
ciație, fie la coroutetul raional 
C.F.S. Aflîmd despre un colectiv urade 
treaba merge bine te simți însă 
îndemnat să nu te oprești la a 
cerceta dosarele cu cifre, ci să afli 
lucruri mai multe. Oare oamenii 
au îndrăgit cu adevărat sportul? 
Ii ajută el să muncească mai bine? 
Este sportul o școală pentru cei ti
neri? Cu gindul de a obține răs
puns la aceste întrebări, treceam 
într-o dimineață de ianuarie pra
gul întreprinderii „Kicov".

★
Mtndria sportivilor de la „Ki- 

rov“ nu este — cum s ar putea 
crede —echipa de fotbail (deși locul 
4 pe care l-a ocupat anul trecut in 
campionatul orășenesc ar îndrep
tăți un sentment de satisfacție), 
ci echipa de volei fete. Tinerele 
jucătoare au reușit să termine ne
învinse in campionatul raional, 
apoi au cîștigat și turneul de ba
raj și astfel, în anul 1955, vor lua 
parte la campionatul orășenesc.

Din această echipă fac parte 
Petruta Chirea, tehniciană, Teo
dora Tîrlea, laborantă. Ioana Bă- 
descu, ștepuitoare, Elena Munte a- 
rru, funcționară, și altele. Fetele 
acestea aproape că nu se cunoș
teau înainte de a se înscrie în 
secția de volei a colectivului. As
tăzi, ele sînt bune prietene. Cum 
s-a produs această schimbare? Fi
rește, sportul a avut cuvîntul hotă- 
ritor. Majoritatea celor ce fac azi 
parte diin echipă nu știau de loc să 
joace atunci cînd s-au prezentat la 
colectivul sportiv. Dar cele care 
știau, ca de pildă Petruța Chirea, 
nu le-au privit cu aere de supe
rioritate, așa cum din păcate se 
mai intimplă in unele locuri. Dim
potrivă, le-au ajutat să învingă 
greutățile începutului, să facă pro
grese.

Pe jucătoarele de volei de la 
Kirov le-am intilod in ajunul pri
mului lor meci din acest an, pen
tru „Cupa 16 Februarie* 1. Se adu-

rea pe tînărul C. Viziru a lost dea- 
semenea foarte dîrz. C. Viziru a 
Inițiat o sere de acțiunii curajoa
se, pun'ndu-și deseori adversarul 
în dificultate, reușind chiar să cîș
tige un set.

Iată rezultatele înregistrate: sim
plu bărbați: Năstase— P. Florescu 
6-4, 7-5; Stan Florea — C. Viziru 
9-7, 4-6, 6-3: C. Zacopceanu—K ise- 
leff 7-5, 2-6, 6-4; dublu bărbați: Chi- 
varu. Burcescu — C. Viziru, Ar- 
delcarm 0-6, 6-0. 6-4; Cobzuc Năs
tase — Stan Florea Kiseleff 6-1, 
6-3.

Mitre dimineață între orele 9—13 
în sala Recolta (șos Iancutun nr, 
130) vor avea loc următoarele î.n- 
tilnriri contind ca sferturi de finală 
ale probei de simplu bărbați : Za-1 
copeeanu—Stan Florea, Cobzuc —• 
Năstase T. Băddn-Chivaru, Schmidt 
— Ti-lden Ivan.

ceea pe care scria: C& 
mite tul raional C.F.S. 
Președintele acestui co
mitet, Biro Geza, un alt 
gură-cască, cu toate că-i

• cunoștea diagnosticul bolii, 
nu a putut rezista rugă
minților lui Anton Ludo
vic și l-a primit. L-a fă
cut pe loc mina sa dreap
tă. Cum s-a văzut din. 
nou în pline. Anton Lu
dovic a și intrat in acțiu
ne. A întins odată mina lui 
cea lungă și s-au și lipit 
de ea 100 de insigna 
G.M.A. cu brevete cu tot. 
Cind a auzit de isprava 
lui Anton Ludovic, preșe
dintele s-a făcut foc și l-a 
condus pe mina lungă 
afară din clădire. Dar 
Anton Ludovic nu e omul 
care să se lase cu una 
cu două. Mai sini destul 
gură-cască in regiune, 
și-a zis el. In definitiv. 
Turda și-așa era un teren 
prea mic de acțiune. Și a 
încercat omul și la Ciul 
la comitetul regional 
C.F.S. Și cum încercarea 
moarte n-are. Anton Lu
dovic a trecut la acțiune 

i și culmea e că a reușit. 
■ Acum se află bine sănătos 

la Cluj, unde își vedd 
liniștit de... treburi.

Întrebarea e: p'nă cînd?.
I V. GODESCU, J

apropiat...
naseră la sediul sindicatului pen
tru a sta de vorbă cu antrenorul 
lor, Cezar Răceanu. In așteptarea 
antrenorului le-am auzit discutînd 
cu aprindiere despre spectacolul 
brigăzii artistice de agitație care 
avusese loc cu o zi înainte, și ipu- 
nînd ,,la vot" dacă în ziua ur
mătoare meciului vor merge la 
„Avarul" sau la „VLaicu Vodă".

„Sportul le-a apropiat atit de 
mult incit fetele astea formează 
acum o mică familie — ne spunea 
după ședință antrenorul Cezar Ră
ceanu. Ele merg împreună la spec
tacole, la expoziții. Sportud le-a 
învățat să se ajute una pe alta, 
ori de cîte ori este nevoie. Am 
mare încredere în această echipă."

★
Multe alte luoruri interesante am 

aflat în această vizită făcută spor
tivilor de la Kirov. L-am cunoscut 
acolo pe Niculae Ionescu, un om 
trecut de 40 de ani, care cu multă 
bucurie și tragere de inimă i-a în
drumat și instruit pe toți aspiran
ții G.M.A. pentru trecerea normei 
la tir. Numai in anul trecut, 52 de 
aspiranți au devenit purtători de 
insignă. Multe ore libere, duminici 
de-a irîndul a petrecut Niculae Io
nescu, referentul de la „Muncă și 
salarii", în mijlocul tinerilor, pe 
poligon. Ce l-a apropiat de tineri, 
ce l-a îndemnat să facă toate a- 
cestea, la o vtrstă cînd alții nu se 
mai gîndesc la sport? E lesne de 
ințeles: dragostea pentru sport.

Am aflat că toți jucătorii echipei 
de fotbal sînt fruntași în muncă, 
cizmari, croitori, mecanici, electri
cieni. Am mai aflat oă la „Flamura 
roșie-K'irov1* * există peste 100 
sportivi legitimați la volei, fotiba.1, 
canotaj, tiir, șah. Dar mimănul ce
lor care fac aport fără să fie ini 
vreuna din echipe es‘e cu mult 
mai mare.

★
După cum se vede, întrebările 

cu care pășeam în mijlocul sporti
vilor de la „Kirov“ și-au găsit 
răspuns.

— A apărut „Revista de șah“ 
nr. 1/1955 cu un bogat cuprins din 
care menționăm: Echipa U.R.S.S. 
din nou oampiotaină mondiaiă ; Par
tide d« ia Olimpiada de șah; Semi
finalele campionatului R.P.R. ; 
Partide și finaluri; Rezultatul con
cursului de studii al Revistei de 
șah; Combinații partide scurte; 
Probleme și studiri originale, etc.

— Din cuprinsul nr. 7 al revis
tei „Teoria și practica culturii fi
zice" (traducerea în limba romină) 
desprindem: Munca organizațiilor 
de cultură fizică în timpul iernii; 
Rolul excitanțifor vizitiii suplinien- i 
tari în gimnastică: Metodica cer
cetării respirației în timpul exer- 
cițiilor fizice; Jocurile dinamice în 
lecțiifle de sport cu copiii și .a- | 
doiescenții; Pregătiieă în vederea I

desfășurării lecțiilor sem in
școală etc.

— A apărut nr. 1 aii revistei 
„Fotbal" care cuprinde: Noi per
spective pentru fotbalul nostru de 
L. Altbuch, membru în Biroul Co
misiei centrale cfe fotbal; Ana
liza campionatului categoriei B pe 
1954 de Gh. Nicttlae, N Muntea- 
nu, S. Ambru, V. M rird ărescu-an
trenori; Planificare și documente 
de planificare; Antrenamentul fun
dașilor de E. Nikișin și A. Kali- 
nin-maeștri ai sportului; „Cupa 
R.P.R. pe 1954 în lumina cifre
lor” de O. Luchide; Pregătiri (re
portaj): Din campionate'e regio
nale (clasamente); Exerciții spe
ciale pentru ihteri de C. Braun; 
Fotbal peste hotare; Ofsaid!; O 
pagină de umor de Matty, etc.

Virgil Ciosescu
Ciosescu a dat dovuaa de multă 
putere de luptă, voință, talent, con
știinciozitate și perseverență în 
pregătirea sa. Toate aceste calități 
au dus la selecționarea sa în lotul 
juniorilor R.P.R. In anul 1954 a- 
cest tlnăr fotbalist a fost promo
vat în postul de centru înaintaș al 
echipei I-a a Științei Timișoara.

Debutind în prima formație a 
studenților timișoreni, lui Virgil 
Ciosescu i-a fost greu la începui 
să se încadreze intre ceilalți ju
cători. Cu sprijinul primit din par
tea antrenorului Mladin, și cu aju
torul criticilor ce i s-au adus îna
inte și după fiecare med, Ciosescu 
reușește să lichideze lipsurile sem
nalate și să cîștige multe cunoș
tințe tehnice și tactice, să se orien
teze pe teren, să capete o mare 
precizie în Șuturile la poartă și 
astfel să marcheze cele mai multe 
goluri (12).

Toate acestea sini rezultatul 
muncii serioase și perseverente pe 
care a depus-o

La antrenamente, Ciosescu e 
gata oricînd să execute o mișcare, 
un „stop", o lovitură neașteptată 
la poartă și nu se dă bătut pînă 
nu reușește cu mențiunea „foarte 
bine". Ciosescu se bucură din toată 
inima alunei cînd poate da maxi
mum de randament, prind astfel ca 
prin comportarea sa să răsplăteas
că înorederea, pe care i-o acordă 
studenții și în special, cei de la 
Institutul Medico-famaceuUc. el 
fiind unicul lor reprezentant în 
echipa de fotbal Știința Timișoara.

P. ARCAN

De la Comisia centrală 
de alpinism

In conformitate cu regulamen
tul de clasificare sportivă, Comisia 
centrală de alpinism a stabilit du
rata sezonului de iarnă pe anul 
1955 duipă cum urmează:

Pentru turele de gradul V B la 
gradul III A sezonul de iarnă 
este de la 15 ianuarie pînă la 31 
martie 1955. Fac excepție de la a- 
ceastă hotărîre traseele enumerate 
mai jos pentru care se stabilesc 
date speciale: Bucegi, Brîna Cos
tiței — 15 ianuarie — 15 martie*  
Valea Urzicoi integral—15 ianua
rie — 1 martie. Creasta Mor.aruil.uii, 
prin Rîpa Zăpezii, 15 ianuarie — 1 
martie; Paring — Vîrful Mtadr.a*  
15 ianuarie — 1 martie; Retezat, 
Virful Peleaga 15 ianuarie — 1 
martie.

Pentru turele de gradul 2 B — 
I A durata sezonul ti se stabilește 
conform regulamentului de ’clasi
ficare sportivă de către comisiile 
locale de alpinism notate mai jos: 
Comisia regională Orașul Stalln*  
pentru Piatra Craiului, Comisia 
regională Cluj, pentru Rodna, Co
misia Orășenească Sibiu, pentru 
Făgăraș, Pairing și Retezat, Comi
sia orășenească București pentru 
Bucegi. Această perioadă trebuie 
stabilită separat pentru turele de 
vale și brîuă și separat pentru 
creste sau traversări.

. o
Comitetul orășenesc 

C.F.S. Turda. In sala de 
ședințe se strînseseră mul
țime de tineri pentru a 
lua parte la un curs de 
instructori sportivi.

— Liniște, vă rog I In 
ora de anatomie de astăzi 
vom vorbi despre corpul 
omenesc. Cine dorește să 
ia cuvîntul.

— Să încerc eu tovară
șe. Corpul cmenesc are 
trei părți principale: ca
pul, trunchiul și membre
le. La cap, observăm gura, 
nasul urechile...

— Mulțumesc I Să con- 
linuie too. Sandor, care 
să ne vorbească despre 
membrele superioare și 
inferioare.

— Membrele inferioare 
folosesc omului la înot, 
la alergat, la mers... iar 
cele superioare la apu
cat. la scris, la minuirea 
diferitelor unelte... Miinilc 
au fost principalele or
gane care au ajutat dez
voltării omului prim'tiv. 
Ele sint mai scurte decit 
ale epitecantropusuluj e- 
rectus, deoarece omul nu 
mai este nevo:t să se ca
țere pe copaci pentru a-și 
culege hrana sau pentru 
a se apăra de fiarele săl
batice. Mina omului fău
rește astăzi minunate lu
cruri de artă, obiecte de

Bogat program la handbal 
Miine in sala Floreasca

ș Cu etapa de miine, competiția I 
de handbal în sală dotată cu „Cu- j 
pa de iarnă" intră tn faza finală. | 

Pe primul Ioc în clasament se
află echipa Dinamo București, care 
așa cum s-a prezentat la ultimele 
jocuri are toate șansele să cîștige 
cupa. Pentru ocuparea celorlalte 
locuri se duce o luptă deosebit de 
aprigă în care sînt angajate echi
pele Flacăra Ploești, Recolta M.A.S. 
și C.G.A,

Privite din acest punct de vedere 
jocurile de rnîine din cadrul „Cu
pei de iarnă" sînt deosebit de in
teresante. Vom remarca în mod 
special meciurile C.QA.—Flacăra 
Ploești și Știința I.C.F.—Recolta 
M-A.S., în care. raportul de forțe 
este sensibil egal. Desigur că, prin 
prizma rezultatelor obținute pînă a. 
cum prima șansă o au echipele 
C.GA. și Recolta M-A.S., însă ad
versarii lor (Flacăra Ploești și Ști

Prima etapă a campionatului categoriei A la scrimă
Astăzi și miine se desfășoară la 

București și Timișoara întîlnirile 
din cadrul primei etape a campio
natului categoriei A de scrimă. In 
special, meciurile de la Timișoara 
sint echilibrate, întîlnmdu-se for
mații de valoare apropiată. Iese în 
evidență întfciirea de sabie dintre 
Casa Centrală a Armatei și Pro
gresul Cluj în cadrul căreia vor 
evolua trăgători de valoare ca: 
Vîicea, Tudor Iiie, Gurath, Bartoș. 
Un meci echilibrat se anunță și 
cel de la București dintre forma
țiile Știința Cluj și Progresul Fi
nanțe Bănci. Proba <te spadă 
electrică nu se va putea disputa*  
urmînd ca meciurile etapei I-a a 
turului să fie programate odată cu 
prima etapă a returului. Iată pro
gramul complet ai primei etape 
a categoriei A: TIMIȘOARA: SIM- 
BATA: C.C.A-Progresul Cluj și Fla
mura roșie Timișoara — Dinamo

Meciuri interesante în concursul de tenis în sală
Int.luir e din Capitală din ca

drul concursului de tfms pe teren 
acoperit se află în plină desfășu
rare. Dintre meciurile disputate în 
cursul zilei de Ieri, două au fost 
deosebit de interesante. Este vorba 
de parfdele C. Zacopceanu-K'scileff 
și Stan1 F'.orea-C. Viziru. Prima în- 
tilnăre a dat loc la o luptă dusă 
cu multă ardoare, cu schimburi 
spectaculoase de mingi, cu atacuri 
vehemeTste d« o parte și de alta a 
fiîeului. In primul set tînărul 
Kiseleff a condus cu 5—3 și 40-30 
avind și un avantaj. Setul a reve
nit pînă în cele din urmă lui Za- 
copceanu care a jucat mai atent. 
Setul următor a fost cîștigat de 
Kiseleff, in formă foarte bună, iar 
setul doi a fost cucerit La limită 
de Zacopceanu. Meciul care a opus 
experimentatului jucător Stan Flo- 

MINĂ PR
mare precizie, adevărate 
podoabe.

— Mulțumesc I Vrei să 
spui ceva iov. Cordoș?

— Da. Aș vrea să spun 
că nu toți oamenii au 
mii rule la fel. Unii le au 
mai scurte, alții mai 
lungi, iar unii chiar prea 
lungi. Sint printre aceștia 
din urmă unii care cum 
se apropie de-o turmă de... 
lei ii momește și apoi 
imediat le face de petre
canie. Uneori degetele a- 
cestor miini lungi au și 
proprietăți magnetice. Și 
să știți că ce a apucat 
să se prindă de o aseme
nea mină lungă nu se 
mai d.-slipește decit la... 
tribunal, cu o soluție. 
specială, care își face e- 
fectul in luni sau in ani 
de zile. Ex’Stă și in ora
șul nostru un asemenea 
jenomen. Este vorba de 
Anton Ludovic profesor 
de educație fizică. Debu
tul și l-a făcut cu niște 
mici găinării. Lua echi
pament pe bază de chi
tanțe de pe la diferite co
lective sportive și îl dădea 
apoi prietenilor. Mai tir- 
ziu boala s-a agravat...

— Și de ce nu-l duc ta 
tribunal să-l ungă cu 
alifia aia despre care spu
neai ? Nu-i păcat de el 
săracul, să nu fie vinde-

EA...
cat c'rnd există leac? îl 

I întrebară cîțiva dintre 
1 elevii mai curioși.

— Ei I Aici ii buba. 
Cind a început să-i creas
că... miinile, Anton Ludo
vic lucra la comitetul o- 
rășcnesc C.F.S. Turda. 
Președintele comitetului, 
tov. Alexandru Pogăceanu 
„bun din fire", nu 
s-a îndurat să i le- 
scurteze. Și azi așa. miine 
așa. miinile au crescut și 
au început să dea iama 
prin diverse fonduri bă
nești.
La întrunirile tovărășești, 
la serate, la chermeze An
ton Ludovic făcea de fie
care dală pe dresorul, 
pardon, pe casierul. Avea 
omul dexteritate... Și par
că era un fccut: toate în
casările, în loc să fie văr
sate acolo unde trebuia, 
poposeau în buzu.narete 
lui. Dar cum ulciorul nu 
merge de multe ort La .apă, 
nic: afacerile lui Anton 
Ltulovic n-au mers prea 
multă vreme. După ce l-a 
prins de. mai multe ori cu 
,mîța-n sac’ președintele 
n-a mai avut încotro și 
l-a dat afară. 4 comis 
însă imprudența că nu 
l-a condus afară din clă
dire. Și cum în hol mai 
erau și alte uși. Anton 
Ludovic s-a eg țat de a-

ința I.C.F.) au arătat că pot fi jtf» 
ficient de agresivi și deci dificili 
de întrecut

Programul de rnîine din sala 
Floreasca va fi complectat cu trei 
jocuri feminine, care se vor dis
puta în cadrul „Cupei 8 Marți.", 
organizată de colectivul sportiv 
Știința Ministerul învățământului. 
In plus va mai avea loo și un meci 
demonstrativ de juniori.

Iată programul definitiv ; ora 15;’. 
Flamura roșie fabrica de confecții
— Progresul Finanțe Bănci (femii 
nin); ora 15,40 : Flamura roșie fa
brica de țigarete — Știiinița Minis
terul Invățămfntului (feminin); o:a 
16,20: Flamura roșie Steagul roșii
— Locomotiva (feminin); ora 17:1 
Progresul F. B. — S.M.T.C.C. (jm 
niori); ora 18: Diinamo — Locomo
tiva Gara de Nord; ora 19: C.G.A.
— Flacăra Ploești; ora 20: Știirn
ța I.C.F. — Recolta M-A.S. f

Oradea; DUMINICA: C.G.A.-Dh 
namo Oradea și Flamura roșie Th 
mișoara-Progresul Cluj. Întîlnirile 
din Capitală se dispută în sala 
Progresul Finanțe Bănci din Ca
lea Victoriei începînd de la ora 10 
dimineața, în ordinea următoare: 
SIMBĂTA: Știința Cluj-Progre.>ul 
Finanțe Bănci și Metalul Satii 
Mare-Știința București; DUMIj 
NICA: Știfoța Ctaj-Ștranța Bucu
rești și Metalul Satu Mare-Pro^ 
grestd Finanțe Bănci.

Campionatul categoriei B conti
nuă cu desfășurarea jocurilor etas 
pei a treia. La Oradea se întîl-*  
ne re Progresul din localitate cu se-' 
•lecționata orașului Arad, iar la Tg. 
Mureș, Constructorul primește re
plica Progresului Oarei. Ultimul 
meci ai! etapei se dispută la Plo
ești, unde Flacăra mtîlnește Fla-< 
mura roșie Sibiu.

L UNGĂ



Campionatul republican feminin de baschet (III)
VI. PROGRESUL TG. MUREȘ. 

O echipă care și-a îmbunătățit jo
cul de la meci la meci. Greu de 
învins p? teren propriu. Caracte
ristici: apărarea combativă, con
traatac, aruncă mult la coș: a) 
pregătirea fizică: bună; b) pregă
tirea tehnică: aceleași caracteris
tici ca la Știința Cluj; c) pregă
tirea tactică: 1. individuală: cu 
excenția jucătoarelor Rogobete și 
Zoldi, celelalte jucătoare au o pre
gătire rudimentară, fiind începă
toare. Lipsuri în privința gândirii 
tactice. Aruncă abuziv la coș, din 
situații nemotivate tactic și din po
ziții dezechilibrate 2. Colectivă— 
apărarea: individual bună și agre
sivă. Se insistă prea mult însă a- 
supra intercepției. Ga și Știin'l 
Cluj, .echipa previne combinațiile 
adversarilor prin oprire în zonă ș> 
nu prin schimbare de adversa!. 
Contraatacul: folosit cu hotărire 
și bine orientat Lipsiri în privin
ța dublării jucătoarei care arun
că la coș. Atacul pozițional: bine 
orientat ca circulație permanentă, 
în care sînt incluse atit pivotul cit 
și conducătoarea de joc. Lipsuri 
în angajarea pivotului, care nu este 
fo’osit totdeauna bina, fiind scos 
inutil de sub panou; d) pregă
tirea morală și de voință: echipa 
se caracterizează prin combativi
tate șî agresivitate; e) Concluzii: 
o echipă în plin progres și bine o- 
rientată, deși realizarea are lip
suri în stadiu] actual. Obiective: 
creșterea pregătirii tactice indivi
duale indicată jucătoarelor de la 
Știința Cluj; perfecționarea în 
ceea ce privește precizia și opor
tunitatea actualei circulații în atac. 
Realizarea unui stil de joc asemă
nător Științei I.C.F.

VII. FLAMURA ROȘIE ORA
DEA. O echipă care a făcut pro
grese de la meci la meci, în turul 
campionatului, ca apoi să stagneze 
în retur. Caracteristici: joc dur, 
agresivitate, joc bine orientat în 
situațiile calme: a) pregătirea fi
zică: bună, suplinind de multe ori 
lipsurile tehnice-tactice; b) pregă
tirea tehnică: în progres. Totuși, 
numărul de procedee tehnice folo
sit de jucătoare este mic. Pivotul 
este utilizat rar. Lipsește aproape 
total mișcarea în teren. Bună pre
cizie în aruncările ia coș de la 
distanță și semidistanță; c) Pre
gătirea tactică: 1. individuală — 
inegală. Unele dintre jucătoare 
fac abuzuri de pătrunderi și depă
șiri (Szabo), iar alțele,, deși au o 
pregătire satisfăcătoare, nu acțio
nează decît în apărare (Tăub). 
Nefolosite blocajele și plecările

din b’.ocaj. Gîndire tactică puțin 
dezvoltată; 2. Colectivă — apăra
rea: corectă, Jucătoarele cunosc
și efectuează schimbarea de adver
sar și alunecările. Comit greșeli 
personale inutile. Joc dur exage
rat. Alai slab aplicată flotarea. 
Contraatacul — folosit și monopo
lizat de o singură jucătoare (Sza
bo). Lipsuri în ceea ce privește 
dub'area și adîncimea în contra
atac. Atacul pozițional: echipa a- 
plicâ „dă și du-te“’ fără blocaje, 
urmat de pătrunderi sau aruncări 
de la sem'distanțâ. Conducătoarea 
de joc inactivă și lipsită de agre
sivitate. dă adversareler posibili
tatea flotării permanente; d) pre
gătirea morală și de voință. E- 
chipa are momente de derută fo
care intervin nervozitate și demobi
lizarea. Comportarea și cauzele 
sînt similare acelora semnalate la 
Știința I.C.F. e) concluzii : pre
gătirea echipei, bine orientată; 
este necesară o muncă asiduă pen
tru perfecționare- Obiective: ridi
carea nivelului tactic individual, 
în special acel a! jucătoarelor de 
schimb, rezolvarea problemei rela
țiilor între jucătoare, care submi
nează pregătirea morală și de 
voință și jocul colectiv; perfecțio
narea combinațiilor între două și 
trei jucătoare; organizarea triun
ghiului de sărituri la panoul pro
priu.

VIII. PROGRESUL ARAD. O 
echipă cu jucătoare bine dotate în 
eeea ce privește calitățile fizice, 
dar care nu se preocupă serios 
de pregătire: a) pregătirea fizică: 
slabă. In special viteza și rezis
tența; b) pregătirea tehnică: rudi
mentară. Față de trecut, un oare
care progres în aruncările de la 
semi-distanță. Jucătoarele comit 
multe greșeli în execuțiile tehnice ; 
c) pregătirea tactică: 1- individuală 
— redusă, lipsind baza tehnică. 
Oarecare progrese în pătrunderi 
(Szepesy și Bauker) și în sezisa- 
rea momentelor aruncării de la 
semidistanță; 2. colectivă — apă
rare. Jucătoarele încearcă să a- 
pdice apărarea „om la om”, dar 
sînt ușor de depășit. Reușesc, 
uneori, o bună aglomerare. Con. 
baatacul: executat întîmplător ca 
acțiune individuală. Atacul pozi
țional: caracteristic echipelor în
cepătoare: „dă și du-te" în cău
tarea unei poziții de aruncare sau 
de depășire; d) pregătirea mora
lă și de voință: superioară celor
lalte categorii amintite. Jucătoa
rele sint combative și tenace. S-ar 
impune ca tenacitatea din joc să 
se manifeste și în munca de pre

gătire tehnică, tactică și fizică; e) 
concluzii: în stadiul actual echi
pa nu poate face față campionatului 
categoriei A. Sînt necesare: com
pletarea cadrelor de jucătoare; 
completarea învățării tehnice și 
tactice elementare; perfecționarea 
pregăti' i rizi?e în raport cu cali
tățile fizice, existente din plin la 
jucătoare, dar neprelucrate; însu
șirea unui sistem de atac bazat 
pe combi-.ații între două și trei 
jucătoare: organizarea contra
atacului.

IX. ȘTIINȚA LAȘI. Echipă for
mata din începătoare. A*e meritul 
de a fi cirtrgat anr'.douâ meci», 
rile cu u-’lima clasată, care sst 
totuși o pregătire mai bună. Pen
tru a reveni în categoria A. jucă
toarele trebuie să muncească se
rios și continuu pentru însușirea 
elementelor de tehnică și tactică.

X. ȘTIINȚA GALAȚI. Echipă 
formată din junioare care nu de
pășesc 16 ani ; nu a putut face față 
ritmului unui campionat de cate
goria A. Deși cu o orientare justă 
în pregătire, lipsa de experiență și 
diferența de talie au fost deci
sive.

CONCLUZII :

Campionatul feminin republican 
al categoriei A, organizat pentru 
prima oară în 1954, a însemnat o 
cotitură pentru redresarea basche
tului feminin din țara noastră. El 
a constituit ttn bun prilej pentru 
schimbul de experiență dintre an
trenori și jucătoâre și a confirmat 
justețea măsurilor preconizate de 
conferința pe țară a antrenorilor 
de baschet. Rămîne ca o sarcină 
permanentă pentru jucătoare, an
trenori și pentru birourile secțiilor 
de baschet aplicarea creatoare a 
măsurilor amintite. Colegiul cen
tral al antrenorilor consideră că 
analiza comportării echipelor și 
uno'e indicațiuni privitoare la o- 
biectivele pregătirii fiecărei echi
pe constituie un sprijin minimal, 
pe care antrenorii trebuie să-l 
completeze cu analiza și observa
țiile făcute de ei, adaptînd indica- 
țiunile la realitatea situației echi
pelor lor. De asemenea, colegiul 
central își exprimă convingerea că 
dezvoltarea și admcirea bazei știin
țifice a pregătirii jucătoarelor vor 
da prilejul realizării unor bune 
comportări și succese în întâlnirile 
viitoare, vor ridica nivelul bas
chetului feminin, actualmente ne
corespunzător.

COLEGIUL CENTRAL AL 
ANTRENORILOR DE BASCHET

Fază din jocul Constructorul București — Progresul Tg. Mureș, dis* 
putat in ultima etapă a campionatului feminin al categoriei A.

„Cupa 16 Februarie”
BASCHET

Din programul ide azi aii între
cerilor de baschet iese în evidență 
jocul Dinamo-Locomotiva P.T.T. 
In campionat aceste două echipe au 
realizat pair tide foarte echilibrate. 
In al doilea joc masculin, Progresul 
va întâlni pe Metalul, iar în singu
rul meci feminin vor juca Dinamo 
cu Voința.

Iată ordinea jocurilor care încep 
astăzi la. ora 17 în sala Giulești: 
Dinamo- Voința (feminin); Progre- 
sul-Metalul (masculin) și Dinamo- 
Locomotiva P.T.T. (masculin).

CICLISM
Primul cidooros al .anului se va 

desfășura în ziua de 13 februarie, 
în organizarea asociației Locomo
tiva. Competiția este dotată cu 
„Cupa 16 Februarie” și se va des
fășura în împrejurimile atelierelor 
Grivița Rosie.

VOLEI
Jocurile de volei din cadrul eta

pei. a doua a Cupei 16 Februarie 
au dat loc la dispute dîrze și au 
fost die un nivel tehnic într-o oare
care măsură superior celui din etapa 
precedentă. In primul meci, disputat 
între echipele feminine Știința 
I.O.F.-Dinamo, studentele au for
țat de la început, primele două se
turi revenindu-le cu ușurință la 
12 și la 7. In setul al treilea di- 
namovistele au o frumoasă reveni
re și cîștigă cu 15—10. Știința 
joacă hotărît în setul patru și 
Doina Corbeanu, Sonia Colceriu și 
Cornelia Timoșeanu realizează 
punct după punct așa că studentele 
obțin victoria cu 3—1 (15—12,

Primul concurs de
După o întrerupere de aproape 

două luni, constructorii de aero- 
modele din mai toate orașele țării 
și-au reluat cu succes activitatea 
competițională. In Capitală, înce
putul acestei activități are loc 
mîine dimineață in sala facultății

15—7, 10—15, 15—7’). Progresul 
și Canstruciorul au luptat cu dâr
zenie pentru victoria în cealaltă 
întâlnire feminină, victoria revenind 
voleibalistelor de la Progresul, cu 
scorul de 3-2 (12-15, 15-8, 15-9. 
5-15, 15-4). Constructorul a reușit 
un joc de bună valoare, tinerele 
jucătoare Cecilia Niță și Xiculescu 
Maria arătînd frumoase posibilități. 
O mențiune pentru jocul prestat 
merită Natalia Tcdorovschi și A Va
riau;: Bunescu (Progresul) care 
au merite deosebite la realizarea 
victoriei. In primul joc masculin, 
Voința a dat o replică dîrză echi
pei Rrogresul, astfel că meciul a 
fost echilibrat, pasionînd pe spec
tatori prin evoluția scorului și 
dinamismul fazelor. Victoria a re
venit celor de la Progresul cu 3-2 
(8-15, 15-10, 14-16, 15-10, 15-8).
Ultimul meci disputat între Loco
motiva și Dinamc IX a revenit a 
scorul de 3-0 (15-3, 15-8. 15-5) fe
roviarilor care și-au depășit adver
sarii din toate punctele de vedere. 
Ectiipa ceferiștilor a jucat foarte 
bine, atît în atac, cit și în apă
rare. In mod special, s-au remar
cat Ponova, Crivăț și Orășeanu, 
ultimul reintrat în activitate după 
o îndelungată absență. Competiția 
de volei „Cupa 16 Februarie", con
tinuă duminică în sala Giulești, 
cu disputarea jocurilor etapei a 
IlI-a. Incepînd de la orele 15,30 
se dispută jocurile: Dinamo-Con- 
structorul (fete). Locomotiva Pro
gresul (fete), Voința-Dinamo IX 
(masculin) și Progresul-Dinamo 
(masculin).

aeromodele al anului
de științe juridice, unde se întîl- 
nesc ta primul concurs al anului 
tineri din toate cercurile aeremo- 
delistice bucureștene.

întrecerea începe la orele 9 și 
se desfășoară la categoriile nor
male, aripă sburătoare și speciale.

Pentru a se obține performanțe 
cît mai bune la pentatlon, întreaga 
muncă de antrenament trebuie să 
se desfășoare pe baza unei juste 
planificări, care să asigure spor
tivilor cele mai bune condiții pen
tru adaptarea organismului la un 
efort mare și complex ca acela ce
rut de cele cinci probe atît de dife
rite ca formă și conținut.

Planificarea muncii die antrena
ment în cursul unui an se face, ca 
și în celelalte sporturi, pe anumite 
perioade: pregătitoare, fundamen
tală și de tranziție. In primul an 
de antrenament, perioada pregăti
toare ține din ianuarie pînă în 
tenie; cea fundamentală din iunie 
pînă în noiembrie, iar perioada de 
tranziție pînă în luna decembrie. 
Durata perioadelor se poate fixa 
de la caz la caz însă în primul an 
ie activitate perioada pregătitoare 
trebuie să fie de 5—6 luni, timp 
în care se vor pune bazel€ unei 
pregătiri temeinice, pe care se va 
clădi întreaga activitate viitoare.

_ Ținîndu-se seama de particulari
tățile individuale ale pen tail on.iști- 
lor, de timpul disponibil pentru an
trenamente în funcție de munca 
zilnică profesională, de gradul de 
pregătire al sportivilor și de data 
concursurilor, antrenamentul pen
tatloniștilor, trebu’e astfel planifi
cai! incit să se realizeze o temeinică 
pregătire fizică, tehnică, tactică, 
moral-politiică și teoretico-ineicrfică.

Pentru a rezolva aceste cerințe, 
programul de antrenamente pe dis
ciplinele care compun pentatlonul 
trebuie să cuprindă în general ur
mătoarele:
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Despre activitatea la pentatlon modem
PLANIFICAREA ANTRENAMENTULUI, CONȚINUTUL Șl SUCCESIUNEA LUI

CALARIA. — Antrenamentele la 
această probă urmăresc să învețe 
pe pentatlonist: să cunoască caii; 
regulile de comportare față de cai; 
punerea și scoaterea șeii; poziția 
corectă pe cal în toate ailurele; să 
conducă' calul în fiecare alură fo
losind cu pricepere mijloacele de 
conducere (corpul, pulpele, frâul); 
să cunoască tehnica trecerii diferi
telor obstacole pe teren plat; să 
cunoască tehnica călăriei pe teren 
variat cu și fără obstacole; să se 
orienteze repede în teren și să a- 
precieze în orice moment viteza de 
deplasare și forțele calului.

Rezolvarea acestor teme, care de 
altfel sînt tocmai conținutul diver
selor lecții de antrenament, se face 
prin ședințe teoretice, călărie în 
manej la coardă șî în repriză și 
prin călărie în cîmp.

SCRIMA. — La această probă 
pentatlonistul trebuie să știe: cum 
se ține arma; poziția de gardă; 
fandarea, apelul, restabilirea; no
țiunile despre distanțe; pozițiile de 
scrimă; angajamentul, atacurile 
simple și compuse: paradele, ripos
tele, contra atacurile; să observe 
adversarul sezisînau-i toate inten
țiile; sâ mascheze intențiile pro
prii, etc.

învățarea elementelor de teh
nică și tactică se face în cadrul 
lecțiilor în grup și individuale, în 
cadrul asalturilor pe perechi, etc,

TIR. — In timpul antrenamente
lor la această probă, pentatloniștiî 
trebuie să învețe să cunoască ma
terialul de tir; proprietățile aces

tuia; regulile de tragere; poziția 
corectă, ochirea, declanșarea focu
lui; respirația corectă și coordo
narea tuturor acestor mișcări. La 
început se pot face antrenamente și 
cu arma care duce la învățarea 
unora dintre aceste elemente. Cei 
avansați însă, vor lucra numai cu 
pistolul. In prima parte a antrena
mentelor, pentatloniștii vor trage 
numai la ținte îixe și numai după 
ce își vor însuși foarte bine teh
nica focului simplu, vor începe să 
tragă la țintă mobilă.

ÎNOT. — La începutul antrena
mentului se urmărește să se facă 
acomodarea pontat Ioni șt ilor cu apa, 
apoi se trece la învățarea și per
fecționarea . tehnicii înotului-stil li
ber. In același timp insă, se fac 
și diferite exerciții pentru dezvolta
rea rezistenței, a vitezei și apoi 
a rezistenței în regim de viteză. 
Pentru acestea se vor folosi sche
mele de antrenament întocmite de 
antrenorul de specialitate în func
ție de particularitățile individuale 
ale pentatloniștilor

ATLETISM-CROS. — Antrena
mentele la această probă urmăresc 
să facă adaptarea organismului la 
efort și să ridice capacitatea de lu
cru a acestuia. In timpul antrena
mentelor, pentatlonstul învață teh
nica alergării pe plat și pe teren 
variat în funcție de profitul și na
tura solului, tehnica trecerii diver
selor obstacole naturale și artifi
ciale, păstrarea echilibrului, orien
tarea rap dă în teren, dozarea în 
modul cel maj rațional a forțelor 

de-a lungul i.uregiJu.i parcurs, 
toate acestea în așa fel îneît el să 
facă față în concurs la toate situa
țiile speciale care pot interveni.

Dezvoltarea rezistenței generale, 
a vitezei, a rezistenței în regim de 
viteză se face cu ajutorul exerciții- 
lor de mers, a mersului combinat 
cu alergare, a alergării în tempo 
uniform, în tempo variat, pe teren 
plat și în teren acei derutat.

Pentru a se realiza acest antre
nament în cursul unui an, pe baza 
unui calcul aproximativ, se pot 
stabili pentru fiecare disciplină în 
parte numărul de one necesar. De 
exemplu: pentru călărie 80—90 
ore; pentru scrimă 60—80 ore; pen
tru tir 80—100 ore; pentru înot ți 
cros cite 60—80 ore.

SUCCESIUNEA ANTRENA
MENTELOR

O mare importanță în pregătirea 
pontătlonistului o are modul în 
care se succed antrenamentele în 
cursul aceleași zile și cum alter
nează în cursul unei săptămîni. In 
general, penta-.oniștii fac antrena
mente timp de 4—6 zile pe săp- 
tămînă, d'upă. amiaza sau diminea
ța, în funcție de timpul lor liber. 
In decursul unei după amieze, pen
tatlonistul face două și uneori trei 
antrenamente la probe diferite, du
pă gradul său de pregătire și tm- 
pul disponibil.

Este bine ca antrenamentele la 
tir și scrimă să se facă totdeauna 
înaintea celor de înot, cros și că
lărie. : Călăria se poate face și îna

intea înotului. Dacă secția nu dis-> 
pune de pistoale sau spade sufi
ciente, antrenamentul la aceste 
două probe se poate face concomi
tent impă'Fțindu-se numărul celor 
prezențj la antrenament în două 
grupe. In planificarea orelor de 
antrenament trebuie să ținem sea
ma ți de distanța dintre bazele 
sportive.

Iată cum poate arăta un grafic 
al antrenamentelor secției de pen
tatlon în cursul unei săptămîni: 
luni-scr'mă, tir, alergare; marfi- 
călărie, înot; miercuri-tir; /oi-călă- 
rie, alergare; vineri-scrimă, înot, 
tir; slmbătă-repcos; duminică-călă- 
rie. Sau o altă variantă: Zunt-scri- 
mă, călărie; marji-tir, înot; miercu
ri : scrimă, alergare; joi: tir, înot; 
vineri: scrimă, călărie; simbătă: 
repaos; duminică: călărie, alergare.

In afara acestor antrenamente 
este bine ca pentatlonistul să facă 
zilnic o înviorare de 10—20 mi
nute, constînd din mers, alergare 
ușoară în tempo uniform și cîteva 
exerciții de gimnastică.

In procesul antrenamentului tre
buie să se urmărească o dezvolta
re cît mai omogenă a pentatloniș
tilor în toate cele cinci probe, de
oarece numai o astfel de pregătire 
poate asigura un progres continuu.

Asigurînd de la început un mi
nimum de condiții necesare pregă
tirii pentatloniștilor, asociațiile și 
colectivele sportive vor contribui la 
răspîndirea acestui sport care are o 
deosebită valoare util'tar-aplicativă 
și care contribuie ia formarea unui 
tineret sănătos si pwte-nic

ION MUREȘEANU 
anii «nor



PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE JUNIORI LA FOTBAL

SERIA A 111-A
ETAPA I - 3 APRILIE

Flacăra București — C.C.A. București
Progresul F.B. București — Tînărul Dinamovist Pitești 
Metalul București — Știința Craiova
Locomotiva Craiova — Tînărul Dmamovist I București 
Progresul C.P.C.S. București — Locomotiva T. Severin

ETAPA II - 10 APRILIE
Tînărul Dinamovist I Bucitrești — Progresul F.B. București 
Locomotiva T. Severin — Flacăra Ploești
Știința Craiova — Flacăra București
C.C.A. București — Locomotiva Craiova 
Tînărul Dinamovist Pitești — Metalul București

ETAPA III — 17 APRILIE
Progresul C.P.C.S. București — Metalul București 
Știința Craiova — Tînărul Dinamovist I București 
Progresul F.B. București — Locomotiva Craiova 
Locomotiva T. Severin — Tînărul Dinamovist Pitești 
Flacăra București — Flacăra Ploești

ETAPA IV — 24 APRILIE 
Locomotiva Craiova — Locomotiva T .Severin 
Metalul București — C.C.A. București 
Flacăra Ploești — Progresul C.P.C.S. București 
Flacăra București — Progresul F.B București 
Tînăru] Dinamovist Pitești — Știința Craiova

ETAPA’ V — 1 MAI
Progresul C.P.C.S. București — Tînăru] Dinamovist Pitești 
Tînărul Dinamovist I București — Locomotiva T. Severin 
Metalul București — Progresul F.B. București
Știința Craiova — C.C.A. București
Flacăra Ploești — Locomotiva Craiova

ETAPA VI - 8 MAI 
Locomotiva T. Severin — Metalul București 
Progresul F.B. București — Flacăra Ploești 
Locomotiva Craiova — Flacăra București 
CC.A. București — Progresul C.P.C.S. București 
Tînărul Dinamovist 1 București —

Tînărul Dinamovist Pitești 
ETAPA VH — 15 MAI 

București — Locomotiva Craiova 
Pioești — Știința Craiova

Ttnărul

o 
o o o o o o 
o o o o o o o

f

Metalul 
Flacăra
Progresul F.B. București — Progresul C.P.C.S. București 
C.C.A. București — Locomotiva T. Severin
Flacăra București — Tînărul Dinamovist I București 

ETAPA VIII — 22 MAI
Pro-resul C.P.C.S. București — Locomotiva Craiova 
Flacăra Ploești — Metalul București
Tin ui Dinamovist Pitești — Flacăra București 
Știința Craiova — Progresul F.B. București
Tin 'ui Dinamovist I București — C.C..A. București 

ETAPA IX — 29 MAI
Loc. motiva T. Severin — Știința Craiova 
Flacăra București — Metalul București
L*c  <nothra Craiosa — Tînărul Dinamovist Pitești 
Tir. raț Dinamovist I București —

Progresul C.P.C.S. București 
C.C. A București — Flacăra Ploești

ETAPA X — 5 IUNIE 
Locomotiva Craiova — Știința Craiova 
Tir. .rut Dinamovist Pitești — C.C.A. București 
Pre greșul CP.C.S. București — Flacăra București 
Progresul F B București — 1 .ocomotiva T. Severin 
Fkzăra București — Tînărul Dinamovist 1 București

ETAPA XI — 12 IUNIE
Șt-ata Craiwva — Progresul C.P.C.S. București 
Lrcomotiva T. Severin — Flacăra București
A*  tatu] Buci» ești — Tînărul Dinamovist 1 București 
C LA București — Progresul F.B. București
Tvăruj —‘Dinamovist Pitești — Flacăra Ploești 

SERIA A 1V-A 
ETAPA I — 3 APRILIE 

Hunedoara — .Metalul Arad 
Reșița — Progresul Timișoara 
108 — Minerul Lupeni

$

I ctalul 
! etalul 

e ta Iul
'’tiința Timișoara — Locomotiva Arad 

ocomotiva Timișoara — Minerul Petroșani 
ETAPA II — 10 APRILIE 

letalul Arad — Metalul Reșița
Minerul Lupeni — Metalul Hunedoara 
Progresul Timișoara — Metalul 108 
i.ocomotiva Arad — Locomotivă Timișoara 
Minerul Petroșani — Știinta Timișoara 

F.TAPA III - 17 APRILIE 
Lupeni — Metalul Arad 
Reșița — Știința Timișoara 
108 — Metalul Hunedoara 
Petroșani — Locomotiva Arad

Minerul 
Metalul 
Metalul 
Minerul
Progresut Timișoara — Locomotiva Timișoara 

ETAPA IV — 24 APRILJF 
Metalul Reșița — Locomoțjva Arad 
Metalul Arad —• Metalul 108 
Metalul Hunedoara — Minerul Petroșani 
Locomotiva Timișoara — Minerul Lupenj 
Știința Timișoara — Progresul Timișoara 

ETAPA V — 1 MAI
Metalul 108 — Metalul Reșița 
Progresul Timișoara — Metalul Arad 
Locomotiva Arad — Metalul Hune'oara 
Minerul Lupeni —« Minerul Petroșani 
Locomotiva Timișoara — Stiinfa Timișoara 

ETAPA VI - 8 MAI 
Arad — Locomotiva Arad 
Reșița — Locomotiva Timișoara 
Hunedoara — Progresul Timișoara 
Petroșani — Metalul 108 
Lupeni — Stiinta Timișoara

ETAPA VII — 15 MAI 
Hunedoara — Metalul Reșița

o o
v

Metalul 
Metalul 
Metalul 
Minerul 
Minerul

Metalul
Știința Timișoara — Metalul Arad 
Me'alul 108 -- Locomotiva Timișoara
Locomotiva Aiad — Minerul Lupeni 
Progresul Timișoara — Minerul Petroșani

ETAPA VIII — 22 MAI
Locomotiva Arad — Metalul 108 
Minerul Petroșani — Metalul Reșița 
Locomotiva Timișoara — Metalul AraJ 
Știința Timișoara — Metalul Hunedoara 
Minerul Lupenj — Progresul Timișoara 

ETAPA IX — 29 MAI
Metalul Reșița — Minerul Lupeni 
Metalul Arad — Minerul Petroșani
Locomotiva Timișoara — Metalul Hunedoara 
Metalul 108 — Știința Timișoara
Progresul Timișoara — Locomotiva Arad

In Predealul care în aceste zile 
ar trebuj să fie o adevărată „ce
tate” a schiului, din cauza micii 
cantități de zăpadă, sportul acesta 
se pratică destul de puțin. In 
schimb, cel care trece pe lîngă 
stadion sau urcă pe drumul spre 
Cioplea poate vedea figurile cu
noscute ale multor fotbaliști, care 
își desăvîrșesc aci pregătirea fi
zică generală pentru apropiata zi 
a începerii activității competițio- 
nale. Intr-adevăr, în Predeal se 
găsesc acum la antrenament, nu 
mai otițin, de 100 de incăt-ri de 
fotbal, din echipele: Casa Centrală 
a Armatei (echipa Intiia și echipa 
de tineret), Flacăra Ploești, Pro
gresul C.P.C.S. București, Meta
lul 23 August București etc.

Am văzut la lucru pe jucătorii 
fiecăreia din aceste echipe și prima 
constatare pe care am făcut-o este 
aceea că toți lucrează cu o serio
zitate deosebită, cu multă „poftă*"  
și nu economisesc nici un efort, 
pentru că ei știu că roadele efor-
turilor făcute acum, le vor culege 
în lunile de intens^ activitate com- 
petiționalâ.

Pentru aceasta, antrenorii fiecă
reia dintre echipe au inclus' în 
planurile lor de antrenament șe

PREGĂTIRI INTENSE LA FOTBAL IN REGIUNI, RAIOANE ȘI ORAȘE
Activitatea de pregătire a sezo

nului de fotbal pe anul 1955 este 
în plină desfășurare, nu numai în 
centrele cu echipe de categorie A, 
cj și în celelalte orașe. Toate co
misiile de fotbal, colegiile de an
trenori și de arbitri precum și echi
pele de categoria regională sau 
raională au început să se pregă
tească și ele în vederea noii acti
vități. In această privință am pri
mit numeroase știri care sublinia
ză eforturile făcute pentru buna 
organizare și desfășurare a activi
tății fotbalului din întreaga țară.

ANALIZA ACTIVITĂȚII IN REGIU
NEA BIRLAD

Deosebit de rodnică — rte scrie 
corespondentul nostru Solomon V. 
Eliade — a fost conferința comisiei 
regionale Bîrlad. Analiza activității 
fotbalului în această regiune a scos 
în evidență o serie de realizări, 
dar și multe lipsuri. Astfel, s-a 
constatat că, comisiile raionale de 
fotbal nu s-au bucurat de îndru
marea și controlul comisiei regio
nale, după cum nici aceasta nu a 
fost la rinditl ei controlată de că
tre comitetul regional CFS; pro
blema creșterii tinerelor cadre a 
lost neglijată ; nu s-a organizat un 
campionat regional de juniori ; unii 
membri ai comisiei regionale (Ru
bin Lupu, Andrei Rusu, Ion Popa 
au absentat de la ședințe).

In cadrul conferinței a fost 
anunțată formula de disputare a 
campionatului regional pe anul 
1955: o serie de 14 echipe, care 
corespunde necesităților actuale ale 
fotbalului din regiunea Bîrlad. Prin 
această formulă au fost cuprinse 
noi centre ca: Murgeni, Adjud, 
Sascut și Mărășești.

La sfîrșitul conferinței tov. D. 
Bighet-președintele comitetu'ui re
gional CFS — a premîait echipele și 
antrenorii care s-au evidențiat anul 
trecut: Dinamo Tecuci - campioana 
regională seniori, Voința Tecuci — 
— a doua clasată —, Progresul 
Panciu — cea mai disciplinată echi
pă — și antrenorul Ovidiu Gavrilă 
(Voința Focșani-juniori) pentru in
teresul arătat în pregătirea și creș
terea cadrelor tinere.

Colectivul Voința Lemn-Mobilă
a cucerit „Cupa de iarnă” la tenis de masă

întrecerile de tenis de mpsă din 
cadrul competiției cu handicap or
ganizată de colectivul Voința Lemn 
Mobilă din Capitală au luat sFr- 
șit joi după-am ază. „Cupa de iar
nă" cu cart. a fost dotata competi
ția a revenit colectivului Vo nța 
Lemn Mob:lă care s-a clasat pe 
primul lec cu 34 puncte, urmat de 
Știinta Invâțămînt cu 12 puncte și 
Progresul Justiția cu 3 puncte

La proba de simplu bărbați locul 
intîi a fost ocupat de Martiniac 
(Voința Lemn Mob’iâ) car? a reu- 
ș t să învingă în finală tu 2—0pe 
Saiaba'ian (Voință Lenin Mobilă).

botbaliștu de la C.C.A. se antrenează pe zăpadă. Acum ei exersează 
trasul la poartă. Zavoda I se pregătește să șuieze cu dreptul, in 

timp ce Moldoveanu il asistă.

dințe de lucru zilnice, al căror o- 
biectiv este formarea unei bune 
pregătiri fizice generale și chiar 
speciale, pe care se vor clădi toa
te realizările din sezonul competi- 
țional Dar, activitatea deosebit de

O MĂSURA BUNA

Comisia regională de fotbal Cluj 
a hotărît ca la viitorul campionat 
să poată participa numai acele echi
pe, care vor prezenta și formații 
de juniori. Pentru aceste echipe-ne 
fnformează corespondentul nostru 
voluntar Aurel Crețu-comisia regio. 
nală va organiza un campionat re
gional pe două serii: Locomotiva 
Dej, Progresul Bistri{3, Progresul 
Gherla, Recolta Beclean. Recolta 
Năsăud, Recolta Zalău, Voința Cluj 
(seria Someș). Constructorul Tur
da, Flacăra Ocna Mureș, Fla
mura reșie Turda, Progresul 
Luduș. Metalul Cluj și Pro
gresul Cluj (seria Mureș). Meciu
rile din, campionatul regional de 
juniori se vor disputa în mod obli
gatoriu în deschidere la jocurile 
din campionatul regional seniori, 
care va începe la 13 martie. Mă
sura aceasta este foarte bună și. ea 
v.a constitui desigur un puternic 
stimulent în activitatea juniorilor."

CURS PENTRU ANTRENORI 
LA ARAD

In vederea împrospătării și per
fecționării cunoștințe'or 1 antrenori
lor. comitetul orășenesc CFS Ar-’d. 
prin comisia de fotbal, a organizat 
de la 18 ianuarie un curs pentru 
antrenorii de fotbal. Prin acest 
curs, la care participarea antreno
rilor arădeni a fost obligatorie, s-a 
urmărit îmbunătățirea metodelor de 
muncă și antrenament în acord eu 
cerințele actuale ale fotbalului și 
ridicarea nivelului politic și ideo
logic al antrenorilor. Cursul a avut 
o durată de două săptămini cu lec
ții de cfte două ore și un seminar. 
Lecțiile au fost predate de profe
sori și specialiști bine pregătiți.

PREGĂTIRILE ARBITRILOR 
CLUJENI

Arbitrii de fotbal din orașul Cluj 
privesc cu mult interes viitoarea 
activitate, dovadă modul în care se 
pregătesc de mult timp. Dună cum 
ne atniunță subredacția din Cluj, 96 
de arbitri și-au început pregătirile 
în sala liceului de băieți nr. 2. 
Printre ei se remarcă Veszalovski 
Geza în vîrstă de 62 de ani, care 
activează ca arbitru de 33 de ani. 
El execută programul de gimnasti
că ușoară de sală sub îndrumarea 

un joc satisfăcător, cu une.e lovi
turi. de atac surprinzătoare și cu o 
bună orientare tactică. Martiniac 
se miș^a însă insuficient, joaca 
prea mult de pe loc și execută lo
viturile prea z.vîcnțt. Finalistul 
Saiabailian a arătat destulă regula
ritate in lovituri, este insă pas'V 
in joc și se complace în apărare. 
Saiabalia-n răspunde în majoritatea 
cazurilor cu mingi trimise ia în- 
tîmplare, fără a căuta să plaseze 
mingile pe partea cea mai puțin 
convenabilă adversarului.. Șirlincan 
(Dinamo) și Mar’tonaș ' (Voința 
Lemn Mobilă), ceilalți doi semi- 
firialiști, au o serie de calități care 

sirguitoare pe care unii dintre f< ta 
baliștii noștri fruntași au desfă
șurat-o în zilele petrecute la Pre
deal, merită, și pe drept cuvînt, o 
analiză suplimentară.

arbitri’or Varga Ada'.ber*  și Sioos 
Ștefan — în același ritm cu cei
lalți arbitri- După cele 90 minute 
de antrenament, arbitrii Lazăr A’e- 
xandru și Ioan Polarezki prelu
crează probleme de regulament. Pa
ralel se țin ședințe politic educa
tive.

DIN ACTIVITATEA COLEGIULUI 
DE ARBITRI IAȘI

Apropiata deschidere a sezonului 
de fotbal — ne scrie coresponden
tul nostru R. Untu — a făcut ca 
arbitri; ieșeni să întreprindă o se
rie de măsuri menite să îmbunătă
țească calitatea arbitrajului în a- 
nul 1955. Astfel, în cadrul unei șe
dințe a colegiu’ui regional, arbit
rul V. Sticiu a arătat care au fost 
problemele ridicate la conferința pe 
țară a arbitrilor și care sînt sar
cinile colegiului Iași ;n lumina ce
lor discutate la București.

Pentru pregătirea arbitrilor s-a 
deschis un curs de perfecționare. 
Ședințele — teoretice și practice 
— se bucură de o bună frecvență.

Planul de muncă al noului cole
giu regional prevede printre altele: 
înființarea de cursuri și școli în o- 
rașul Iași și în raioane, întărirea 
și activizarea colegiilor raionale, 
ridicarea nivelului politie și ideo
logic, strinsă colaborare între ar
bitri și antrenori.

AU ÎNCEPUT ANTRENAMENTELE 
LA OȚELUL ROȘU

Una din echipele campioane re
gionale pe anul 1954 este Metalul 
Oțelul Roșu Această valoroasă 
formație și-a început antrenamen
tele de la 20 ianuarie după un pro-» 
gram judicios întocmit! Lotul" ce-J 
lor 18 jucători este tinăr, doar doi 
jucători avînd 28 de ani. O atenție 
deosebită se acordă și celorlalte 
formații: rezervele (cel mai în vîr
stă are 22 ani) și juniorii. Aceștia 
vor începe pregătirile în luna fe- 
bruarie. In șfîrșit, ne scriu cores
pondenții noștri Romulus și Zeno 
Radu, un accent special se pune pe 
activitatea copiilor (piticii) de care 
se va ocupa un instructor voluntar. 
Pentru stimularea acestor pitici sd 
va organiza un campionat de casă.

ne fac să așteptăm cu interes acti
vitatea lor viitoare. Șirlincan, care 
întrebuințează numai de scurt timp 
o paletă acoperită cu burete, nu 
s-a acomodat incă într-o măsură 
suficientă cu această paletă. In 
plus, Șirlincan a fost siînjenit se
rios în acțiuni și de stilul de joc 
al învingătorului său — Martiniac 
— care de asemenea utilizează o 
paletă acoperită cu burete. Marto- 
naș care a pierdut la SaLbaliam 
a jucat curajos, cu numeroase lo
vituri ofensive.



Programul campionatului feminin al categoriei A la volei
TURUL

ETAPA I-A: «3 FEBRUARIE

Progresul Timișoara — Progresul București 
Locomotiva București — Progresul Brăila 
Progresul Cluj — Dinamo București 
Voința Sibiu — Voința Orașul Stalin 
Știința l.C.F. — Constructorul București

ETAPA II-A : 20 FEBRUARIE

Progresul București — Constructorul București 
Voința Orașul Stalin — Știința l.C.F.
Dinamo București — Voința Sibiu
Progresul Brăila— Progresul Cluj
Progresul Timișoara — Locomotiva București

ETAPA III-A: 27 FEBRUARIE

Progresul Bucts*ești  — Progresul Cluj
Voința Sibiu — Locomotiva București
Știința l.C.F. — Progresul Timișoara
Constructorul București — Progresul Brăila
Voința Orașul Stalin — Dinamo București

ETAPA IV-A : 6 MARTIE

Progresul București — Voința Oraștf Stalin
Dinamo București — Constructorul București
Progresul Brăila — Știința l.C.F.
Progresul Timișoara — Voința Sibiu
Locomotiva București — Progresul Cluj

ETAPA VII-A (INTERMEDIARA) 10 MARTIE

Locomotiva București— Progresul București
Știința l.C.F. — Dinamo București

ETAPA V-A : 13 ‘MARTIE

Voința Sibiu — Progresul București
Știința IC.F. — Progresul Cluj
Constructorul București — Locomotiva București
Voința Orașul Stalin — Progresul Timișoara
Dinamo București — Progresul Brăila

ETAPA VIII-A (INTERMEDIARA) 17 MARTIE
Progresul București — Dinamo București
Locomotiva București — Știința l.C.F.

ETAPA VI-Â 20 MARTIE
Progresul București — Progresul Brăila
Progresul Timișoara — Dinamo București
Locomotiva București — Voința Orașul Stalin
Progresul Cluj — Constructorul București
Știința l.C.F. — Voința Sibiu

ETAPA 1X-A (INTERMEDIARA) 24 MARTIE
Știința l.C.F — Progresul București
Dinamo București — Locomotiva București

ETAP/A VII-A: 27 MARTIE
Progresul Cluj — Progresai Timișpara
Voința Sibiu — Progresul Brăila
Constructorul București — Voința Orașul Stalin

ETAPA VIII-A : 3 APRILIE
Progresul Brăila — Voința Orașul Stalin
Progresul Timișoara — Constructorul București
Progresul Cluj — Voința Sibiu

ETAPA IX-A: 10 APRILIE
Constructorul București —Voința Sibiu
Voința Orașul Stalin — Progresul Cluj 
Progresul Brăila — Progresul Timișoara

Despre perioada de tranziție la nataț'e

SĂ LICHIDĂM CU HOTĂRIRE LIPSURILE DIM PRE6ĂTIREA filMNAȘTILUR FRUNTAȘI

Perioada de tranziție, care înce
pe rn luna ianuarie, durează pentru 
înotătorii care au la dispoziție 
un bazin acoperit, pîaă ia luna 
martie. Pentru Înotătorii din cen
trele unde nu se găsesc bazine 
acoperite, această perioadă se pre
lungește.

Este știut că înotătorii sini su
puși unei pregătiri permanente, 
care atinge cea mai mare inten
sitate în perioada fundamentală, 
după care organismul are nevoie 
de odihnă activă pentru refacerea 
forțelor. Trecerea bruscă de la o 
activitate fizică mare la o odih
nă completă este dăunătoare, căci 
aduce o turburare serioasă marilor 
funcțiuni (circulație, respirație, 
etc.), din cauza ruperii echilibru
lui fiziologic creat în organism, 
ca urmare a adaptării la efortul 
din perioada competițfcmală. In 
privința aceasta iată Ce spune 
maestrul emerit al sportului antre
norul sovietic N. G. Ozolm:

„Datele științifice și practica 
sportivă arată că un repaus chiar 
numai de 10—12 zile. In care nu 
se execută nici un exercițiu pentru 
menținerea formei, are ca urmare 
aproape întotdeauna o oarecare 
scădere a gradului de antrenament 
(formei)".

Din acest motiv, sarcinile care 
ee pun pentru perioada de tranziție 
6Înt: scăderea treptată a intensi
tății antrenamentului, menținerea 
pregătirii fizice generale și asigu
rarea odihnei active.

Scăderea treptată a intensității 
efortului se face in două-trei săp- 
tămîni prin antrenamente d« înot 
care în prima zăptămînă au conți
nutul obișnuit însă cu intensitate 
mereu redusă. In a doua și a treia 

săptăminâ se continuă antrena
mentele, în care se insistă, in spe
cial, pe corectarea tehnicii, pe în
dreptarea anumitor deformații de 
stil survenite in urma unei activi
tăți compebționaîe. Totodată, se 
reduce treptat și numărul ședințe
lor de antrenament, ajungîndu-se 
la 2-3 pe săptăminâ. Menținerea 
pregătirii fizice generale și asigu
rarea odhnei active se obține prin 
păstrarea regulilor de igienă și a 
respectării unei vieți sportive fără 
abuzuri de tutun, alcool, etc. și 
prin următoarele mijloace: de trei 
ori pe săptăminâ gimnastică spe
cială timp de 60—90 minute, de trei 
ori pe săptăminâ antrenamente de 
înot cu intensitate in scădere. Lec
țiile de înot au acum un aspect de 
baie liberă, joacă, polo. Insă și 
acum trebuie să se insiste asupra 
elementelor tehnice și tactxe ale 
înotului de specialitate care tre
buie corectate și însușite. Jocuri 
sportive ca voleiul, handbalul, 
baschetul smt de asemenea foarte 
indicate in această perioadă.

Plimbările și excursiile consti
tuie și ele bune mijloace de oiihnă 
activă. Tot în această perioadă 
este foarte indicat ca înotătorii să 
practice timp de 2-3 săptă-mini 
schiul, ca>re este un excelent mij
loc pentru dezvoltarea rezistenței 
generale și întărirea sănătății. 
Tot acum trebuie făcute controa
lele medicale generale și speciale, 
precum și tratamentele, eventuale
lor maladii.

In perioada de tranziție antre
norul, împreună cu sportivi', va 
face analiza activității de anul 
trecut precum și analiza fiecărui 
înotător în pacte. De asemenea, o 
preocupare importantă trebuie să 
fie trecerea normelor G.M.A. și ri
dicarea n.velului ideologic

1. FRINCU 
antrenor

Ca toate ramurile de sport prac
ticate de tineretul nostru, și gim
nastica a înregistrat progrese în
semnate în ultimii ani. In primul 
rînd, ea a început să capete o 
largă bază de masă datorită nume
roaselor concursuri pensm trece
rea normelor GM.A, dar mai ales 
prin competițiile mari ca Sparta- 
chiada sindicală, campionatele șco
lare și universitare, spartachiadele 
sătești ș. a. Progresul cantitativ a 
fost urmat, firesc, de un progres 
calitativ. Echiipa feminină a țării 
noastre s-a clasat pe loaul IV la 
campionatele mondiale desfășurate 
in 1954 la Roma, maestra sportu
lui Elena Leuștean s-a olasat în 
aceeași competiție pe locul V: la 
J. M. U. de vară care au avut loc 
anul trecut la Budapesta, echipa 
noastră feminină a ocupat locul II. 
In întilnirile internaționale și in 
concursul de la Budapesta — Apri
lie 1954 — gimnaștii noștri frun
tași Andrei Kerekeș, Frederic 
Orendi și Mihai Botez au obținut 
frumoase rezultate.

Un ajutor de mare preț în pro
gresul gimnasticii noastre îl con
stituie aplicarea bogatei experiențe 
a sportului sovietic. Repetatele în- 
tilniri cu gimnaștii sovietxă, cu 
ocazia Jocurilor mondiale universi
tare, a campionatelor mondiale și 
a altor competiții, ne-au dat posi
bilitatea să primim în mod nemij
locit învățămintele celor mai buni 
gimnaști ai hunii.

Dar, pe lingă succesele amintite, 
gimnaștii noștri fruntași au avut 
în cursul anului trecut și o serie 
de lipsuri care trebuie înlăturate cît 
mai curînd. Astfel, unele rezultate 
au fost cu mult sub nivelul po
sibilităților acestor gimnaști și 
gimnaste. S-au înregistrat oscilații 
tn comportarea lor. La unii gim
naști această variație a rezultatu
lui a urmat o linie ascendentă ceea 
ce constituie, desigur, un fapt îm
bucurător. Printre aceștia se află 
Agneta Hoffman, Emilia Vătășoiu, 
Sonia Inovam, Ghearghe Grigores- 
cu, Alexandrina Penoiu, Amica Țicu 
etc. Dar, pe de altă parte, la Andrei 
Kerekeș, Firedemic Orendli, Aureii 
Loșniță, Iacob Neubauer și alții, 
fluctuațiile au avut o tendință ge
nerală negativă.
Care este expl'cația acestor re

zultate ? In primul rfnd. unii frun
tași ai gimnasticii noastre nu a-

Pregătiri in vederea 
campionatului categoriei B 

la hochei
In cursii săptăminii viitoare vor 

începe la Orașul Stalin și la Mier
curea Cine întrecerile din cadrul 
campionatului categoriei B la ho
chei pe gheață. Așa după cum am 
anunțat, la această competiție par
ticipă 14 echipe ,care au fost îm
părțite în două seriL

Cea mai mare parte din echi
pele participante la campionatul 
categoriei i> la hochei s-au pregă
tit serios in vederea jocurilor ce 
le vor avea de susținut. Deoarece 
întrecerea trebuia să înceapă încă 
din primele ziie ale hmei ianuarie; 
echipele au avut la dispoziția lor 
timp îndestulător pentru perfec
ționarea pregătirii lor. Bună parte 
din colective'e participante la 
campionatul categoriei B la hochei 
au folosit din plin această pe
rioadă. Astfel, dttpă cum ni se co
munică de la subredacția noastră 
din Dev3, la Sebeș au avut loc de 
curînd două jocuri de hochei. In 
primul joc s-au înlHnit echipele 
Avîntul Sebeș și Constructorul 
Petroșani. Victoria a revenit pri
milor cu scoru] de 16-1. In celă
lalt meci echipa din Sebeș a tatii - 
nit selecționata orașului Petro
șani de care a dispus cu 20-0.

Asemenea jocuri de verificare au 
mai avut loc la Sighișoara (unde 
Flamura roșie Sighișoara a dispus 
de Progresul Odorhei cu scorul de 
14-1), la Rădăuți, (unde echipa 
Progresul din localitate a organizat 
frumoase jocuri de hochei) la 
Gheorg'nieni, Tg. Săctiiesc, etc.

O intensă activitate de pregă
tire desfășoară și echipa consiliu
lui sportiv regionali București al 
asociației Rezervele de Munca- 
Deși recent formată, totuși datorită 
sprijinului consiliului sportiv regio
nal, echipa a putut să-și desăvîr- 
șea’că pregătirea în bune condi- 
țiuni. In prezent, jucătorii acestei 
echipe se antrenează la București, 
unde pun accent în d"O"e!>i pe omo
genizarea lotului de jucători. 

raăă o suiiciciKă preocupare pentru 
ridicarea măiestriei lor sportive. 
Aceștia se mulțumesc cu rezultatele 
obținute și nu muncesc cu și mai 
multă perseverență pentru a ajunge 
la un nivel tehnic mai inalL Iată 
de ce antrenamentele acestora nu 
urmăresc îmbunătățirea necontenită 
a rezultatelor, ci doar menținerea 
formei. Un exemplu de acest feJ îl 
constituie Elena Leuștean care, rn 
urma unui accident, și-a întrerupt 
antrenamentul. Accidentul nu a lost 
grav și ou a imobilizat-o cosnpiet, 
așa că ea ar fi putut face totuși 
exerciții speciale pentru a-și men
ține forma, sportivă. După termi
narea campionatelor R.P.R., des
fășurate în decembrie 1954, gim
nastele Elena Dobrovolschi, Sonia 
Inovan, Anastasia Ionescu, Uta 
Schland, Ileana Gyarfaș, Agneta 
Hoffman, Eveline Slavici ș. a. nu 
și-au respectat planul de antrena
ment, tar cele ce au participat la 
antrenament au făcut-o mai mult 
formal. In această privință o prin
cipală vină are asociația Știința 
(majoritatea elementelor mențio
nate fac parte din această asocia
ție). „Știința" nu le-a asigurat un 
antrenor și ctiar cînd a făcut acest 
lucru nu a controlat activitatea an
trenorului. Se pung întrebarea, c!ne 
răspunde de pregătirea maestrelor 
sportului Elena Leuștean, Agrreta 
Hoffman, Ileana Gyarfaș și Elena 
Dobrovolschi ? Ele vor trebui să 
reprezinte țara noastră în diferite 
întreceri internaționale în cursul 
acestui an și ca atare au nevoie 
de o bună și temeinică pregătire. 
Or, aceasta nu se poate face în 
pripă, ci prtatr-un antrenament 
conștiincios.

fnitr-o situație nesatisfăcătoare 
se află și gimnaștii de la C.C.A. 
Ei nu fac antrenamente temeinice 
pentru că, de ani de ziile, această 
secție fruntașă nu are o sală proprie, 
dotată ou materialul corespunzător.

Un procedeu folosit de multe co
lective și asociații, și care trebuie 
lichidat cu desăvîrșire, îl reprezintă 
„munca în asalt" de pregătire a 
gimnaștilor pentru o competiție, pen
tru ca odîată terminată competiția, 
planul de pregătire să fie lăsat 
deoparte, pînă în preajma altuii 
concurs. Astfel dț practici nu au 
nimic comun cu o pregătire știin
țifică și frînează în mod evident 
ridicarea măiestriei glmnaștilor.

Modificarea programului campionatului școlar de schi
Ministerul Invățămîntului comu

nică:
Din cauza condițiilor atmosferice 

programul campionatului republican 
școlar de schi se modifică după 
cum urmează:

Etapa de regiune se poate desfă

INFORMAȚII ^Jronosport
Pentru concursul nr. 5 (etapa din 6 februarie) un colectiv de partl- 

cipanți din raionul N. Bălcescu a dat următorul pronostic:

I. Rotation Leipzig — Dinamo Berlin (fotbal R.D.G.) x,2
II. Vorwarts Berlin — Rotation Ba belsberg (fotbal R.D.G.) 1

III. Empor Rostock — Wismut Karl Marx Stadt (fotbal R.D.G.) xA
IV Spartak Kralovo Pole — Ruda Hvezda Bmo (camp. ceh. hochei) 1
V. Dynamo Pardubice — Kridla Vlasti (camp, cehoslovac hochei) X
VI. Slavoj Budejovice — Dynamo Karlovy Vary (camp. ceh. hochei) x,l 

VII. Banik Chomutov — U.D.A. (camp, cehoslovac hochei)
VIII. Recolta M.A.S. — Știința l.C.F. (handbal mase, sală) L*

IX. C.C.A. București — Flacăra Ploești (handbal mase, sală) 2,1
X. Metalul 2 Reșița — Progresul Timișoara (handbal mase, sală) X

XI. Constructorul Lugoj — Rezervele de Muncă (handbal mase, sală) 1 
XII. FI. roșie Jimbolia —FI. roșie In d. Linei (handbal fem. sală) 2,1
A Avîntul Deta — S.M.T.C.F. Timișoara (handbal mase, sală) 14
B. Dinamo București — Locomotiva București (handbal mase, sală) 
c Metalul Reșița — S.M.T.C.F. Timișoara (handbal fem. sală) 2
D Flamura roșie Lugoj — Progresul Timișoara (handbal fem. sală) X

Pentru această combinație sînt necesare 128 buletine.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT

Nr. 6
Etapa din 13 februarie 1955

I. Dinamo Berlin — Chemie KarlMarx Stadt (fotbal R.D.G.)
II. Rotation Leipzig — Turbine Erfurt (fotbal R.D.G.)

III. Empor Rostock — Aktivist Brleske Senftenberg (fotbal R.D.G.)
IV. Motor Zwickau — Lokomotiv Leipzig (fotbal R.D.G.)
V. Wismut Karl Marx Stadt — Vorwărts Berlin (fotbal R.D.G.)
VI. Rotation Babelsberg — Chemie Halle Leuna (fotbal R.D.G.)

VII. Elnheit Dresden — Fortschritt Meerane (fotbal R.D.G.)
VIII. Dlnamo București — Recolta M.A.S. (handbal mase, sală)

IX. Știința I.C.F. — C.C.A. Buc. (handbal mase, sală)
X. Locomotiva Buc. — Flacăra Ploești (handbal mase, sală)

XI. Știința Timișoara — Metalul Reșița (handbal mase, sală)
XII. Avîntul Deta — Voința Timișoara (handbal mase, sală)

A. Flamura roșie Lugoj — Flamura roșie Jimbolia (handbal fem. sal*)
B. Progresul Arad — Metalul 2 Reșița (handbal mase, sală)
C. Constructorul Lugoj — Constructorul Timișoara (handbal mase, sal®
D. Metalul Reșița — Voința Timișoara (handbal fem. sală)

MINE APARE PROGRAMUL PRONOSPORT nr. 44

cu următorul cuprins:

— Buletinul săptăminii
— Extinderea rețelei de subagenții 

„PRONOSPORT" din regiunea Cluj
— Pe scurt
— Ne întîlnim din nou pe stadion
— Clasamente
— Despre PRONOSPORT... pe malul 

Nilului

Este necesar, de asemenea, ca 
antrenorii să organizeze concursuri 
în cadrul colectivului ca să-i dbiș- 
nuiască pe gimnaști cu condițiile 

1 specifice unei competiții și. mat 
ales, să-i ajute să învingă cu ușu
rință tracul. Trebuie să spunem, de 
altfel, că îp ultimul timp pregătirea 
morală și cte voință a gimnaștUcr 
a lăsat de dorit. Este concludent 
faptul că în concursurile interna
ționale <&re simt precedate și de o 
susținută muncă educativă, gim- 
naștii obțin rezultate bune, pe etnd 
Ia concursurile interne, rezultatele 
lor sent mai slabe pentru că și 
munca educativă dusă în colective 
este mai slabă.

O atitudine cu totul străină de 
principiile care stau la baza spor
tului die tip nou au manifestat Mag
da Silviu și Vasile Murguleț, din 
asociația Știința, care au refuzat, 
fără nici un motiv, să reprezinte 
asociația în campionatul R-P.R. 
din 1954

Multe din lipsurile constatate în 
pregătirea gimnaștilor noștri revin 
antrenorilor. Cei mai muTți dintre 
ei aleargă după succese imed’ate, 
ocupîndu-se de gimnastica femini
nă, unde rezultatele bune se obțin 
mai ușor, nepreocupîndu-se de gim
nastica masculină, deoarece nivelti 
internațional al acesteia este mult 
mai ridicat și deci, aici se cere o 
muncă mai intensă, de mar lungă 
durată.

Antrenorii trebuie să desfășoare 
și o susținută muncă educativă. Ei 
trebuie să corn hat ă atitudinile nesă
nătoase, să-i educe pe sportivi în 
spirit nou. Antrenorii trebuie să fi« 
îndrumătorii cei mai apropiați al 
sportivilor, să colaboreze strîns cu 
ei pentru 'realizarea obiectivelor șl 
să fie exi genți față de îndeplinirea 
sarcinilor de către sportivi.

Asociațiile și colectivele sportive, 
antrenorii, tehnicienii și sportivii 
fruntași au datoria să iichifteze lip
surile arătate mai sus și, totodată, 
să lupte pentru lărgirea activității 
de masă, pentru că numai în a- 
cest fel vom putea avea un bogrf 
izvor dte cadre pentru reprezentati
vele patriei noastre, cadre cărora Ie 
revine cinstea să înalțe necontenit 
nivelul gimnasticii noastre.

FRANCISC LOVI 
Inspector C.C.F.S.

șura pînă la 20 februarie a.c.
Etapa finală pentru probele de 

coborîre se va ține la Predeal ta 
zilele de 26—27 februarie a.c.

Etapa finală pentru fond și șt* - 
fetă se va desfășura tot la Predeal 
în zilele de 5—6 martie ajc.

— Tănăsache Pronosport

★

In Capitală plata premiilor de la 
concursul nr. 4 (efapa din 30 ianuarie 
1955) continuă ezi de la 8-13 și 15-22, 
iar mîine de la 8-12.



Recorduri R. P. R. corectate 
in finala campionatului de .patinaj viteză

Jucătorul advers ți-e dușman de moarte

CLUJ (prin telefon de la trimi
șii nostru). — In ultimele zile au 
continuat să se desfășoare la Cluj 
Întrecerile de patinaj viteză din 
cadrul camp'onatmhii RJ>.R. Iată 
pe scurt rezultatele și citeva co
mentarii asupra disputelor.

Senioare 3.000 m.: 1. Magdalena 
Fazekas (Știința Cluj) 6:57,09;

Maria Gretza (Progresul Cluj) 
7:C6,06; 3. Doina Matei (Progre
sul C2uj1 7: .'9,09. Patinatoarele din 
CSoj ș -au impus superioritatea, 
reușind să ocupe primele trei locuri 
tei clasamentul probei. Magdalena 
Fazekaș a mers excepțional, 
reușind, cu toată starea proastă a 
gteței, să corecteze necondlul țării 
pe această distanță, record deținut 
tot de ea cu timpul de 7:00,5

Seniori 5.000 m. : 1. VI. Bulat 
(G.C.A.) 9:55,04; 2. V. Boldiș (Pro
gresul Cluj) 10:47,08; 3. V. Oprea 
(GC..A.) 10:51,05. Din cei 16 cont 
curent i care au luat parte la proba 
respectivă, singurul care a cobo-rît 
•ub 10 minute a fost V. Bulat care, 
eu toată gheața moale, a reușit să 
se apropie simțitor de recordul 
țării.

Juniori 17-18 ani: 3.000 m.: 1. 
St. Csato (Avînkul M. Ciuc) 6:18,06;
2. Caius Bulbucau (Tînărul Dina- 
movist) 6:42,01: 3. Al. Grigore
(Loc. Buc.) 6:43,05. Cîștigătorul 
probei, care se încadra datorită vir
atei m ca Agora celor de 15-16 
ani. datorită talantului și a sta
diului înalt de pregătire, a fost ad
mis to această categorie superi
oară. El a reușit de altfel să depă
șească net pe ceilalți concurenți. 
Timpul rea.Ezat in proba de 3.000 
m. (6:18.06) reprez'ntă un nou re
cord R.P.R. în categoria juniorilor 
de 15-16 ani. Reamintim că în pri
ma zi de concura, în proba de 500 
m Csato a mai realizat un /record 
R.P.R. al categoriei de 15-16 an.’, 
cu timpul efe 55 secunde.

Junioare 17-18 ani 1.500 m. : 1. 
Draga XAariaiici (T.D.) 3:34,0;
2. lufia Moldovan JProgr Cluj) 
4:1603-. 3. Penate Kotsch (Voința 
Sibiu) 4:22.1;

Campionatul de bob al R.P.R. începe mîine
întrecerile de bob de ia Sinaia 

pentru edificarea echipelor care 
vor lua uarte la campionatul de 
bob al R-P-R au luat sfîrșit. Cele 
20 de echipaje (10 la bobul de 
două persoane și 10 la bobul de 
patru persoane) împreună cu arbi
trii au părăsit Sinaia și se găsesc 
la Poiana Stalin.

Pir fia de la Sinaia, deși de di
mensiuni mult mă; reduse ca aceea 
de la Poiana Stalin, cu viraje mai 
ptfiine și o diferență de nivel mai 
mică, a permis totuși o bună veri
ficare și selecționare a boberilor. 
/otoilată, echipajele selecționate au 
avut prilejul ca în cadrul coborî- 
rilor de antrenament cît și în 
cefe de concurs să se pregătească 
temeinic pentru întrecerea care va 
desemna cei mai buni boberi din 
țară.

Pirtia de la Poiana Stalin a 
fost terminată și este gata să pri
mească pe boberi. De altfel, ieri 
dimineața au și început coborîrile 
de antrenament la boburile de două 
persoane. Astăzi, echipajele bobu
rilor de două persoane vor continua 
să efectueze încă două manșe de 
antrenament, urmiînd ca mîine să 
înceapă coborîrile din cadrul cam
pionatului.

Clișeul reproduce o fotografie de actualitate, publicată de curînd în revista americană , Sport". Vedem aci 
cițiva „gladiatori- moderni în p.ină acțiune. Fază obișnuită în [otbaml american.

Juniori 15-16 ani 1.000 m.; 1. 
Gh. Katona (Progr. M. Ciuc) 
2:01,3; 2. E. Pîrcălab (Pirogr. Tg. 
Mureș) 2:07,7; 3. V. Rădulescu
(T. D.) 2:09,4. Gheorghe Katona s-a 
remarcat prin forța sa și execuția 
corectă a mișcărilor, în special, în 
trecerea prin turnantă. Timpuil rea
lizat de el în această probă repre
zintă o corectare a recordului 
R.P.R. (cel vechiiu fiind de 2:01,07). 
Katona a corectat recordul R.P.R. 
și la proba d'e 1.500 m., în care a 
obținut 2:55,04. (vechiul record 
3:09,0).

Juniori 14 ani 500 m. : 1. I. Cră
ciun (Diniamo Orașul Stalin) 65,4;
2. I. Moldovan (Progr. Cluj) 68.8.
3. Em. Dorian (Progr. Cluj) 74,3.

Junioare 15-16 ani 500 m : î. Iu- 
liana Peter (Av. M. C’iuc) 1:27,03; 
2. Melania Sasu (Dinamo Cluj) 
1:30,09.

In a treia zi de concurs s-au 
disputat probele de junioare 15-16 
ani și proba de juniori 14 ani
l. 500 m.

Concursul a fost apoi întrerupt 
dată fiind starea proastă a gheței. 
In proba de juniori 14 ani, 1.500
m. , primul loc a revenit Iui I. Cră
ciun (T.D. Orașul Stalin), cu tim
pul die*  3:16,07, ceeia ce reprezintă 
un nou record R.P.R.

La întreruperea concursului, con- 
curenții disputaseră 23 de probe, 
rămîsifnd să se mai întreacă doar 
îrr 9 probe pe distanțe lungi. La în
trerupere, patinatorii noștri întorși 
de la Alma Ata au făcut o demon
strație pe gheată a stilului nou de 
patinaj. După amiază, în cadrul 
unei cons'ătu',ni, ei au împărtășit 
cancuranțitor la campionat, cunoș- 
tințe'e teoretice însușite în tabăra 
de pregătire comună cu patinatorii 
sovietici. De mîine (N.R. azi) o- 
dată cu reînceperea finalelor de 
campionat, vor intra în concurs și 
patinatorii reîntorși de la Alma- 
Ata. (T. Sarea, I. Szeketly, Kurt 
Valerian, Elena Crețu, Florin Ga
in ulea).

RENATO ILIESCU

Asupra eventualilor câștigători 
ai campionatului la bob două per
soane, orice pronostic este riscant. 
Echipajul campion al anului tre
cut Țoev — Neagoe, s-a clasat 
în concursul de la Sinaia pe locul 
zece, pe primele locuri aflîndu-se 
echipajele C.C.A. I (Ene-Duni- 
trescu). Voința București (Rădu- 
lescu-Gheorghiu). Slaba comportare 
a echipajului Locomotiva (Țoev- 
Neagoe), în concursul de califi
care de la Sinaia se datorește în 
mare măsură unei defecțiuni teh
nice a patinei bobului. Defecțiunea 
a fost remediată ulterior, așa că, 
împreună cu echipajele C.C.A. I 
și Voința, care datorită bunei lor 
pregătiri tehnice și de voință, con
curează pentru titlu. Locomotiva 
se va avînta în lupfa pentru pri
mul loc. Celelalte echipaje și a- 
nume Dinamo Ploești (Voicilă-Li- 
ca) Metalul II — I. C. Frimu Si
naia (Dragomir-Peteu), Progresul 
I Sinaia (Paraschivescu-Moldo- 
veaniu) și Metalul L—I. C. Frftmu 
Sinaia (Staicu-Moiceanu), parti
cipă însă cu șanse egale la lupta 
pentru cucerirea locurilor frun
tașe.

—«•—

Continuăm publicarea unor 
largi extrase din articolul cu a- 
celași titlu, apărut în numărul 
pe septembrie 1951 al revistei 
elvețiene „Internationales Sport- 
magazin" din Zurich. Prin sim
pla sa înregistrare a faptelor, 
cronicarul elvețian demască im
plicit aspectele cele mai hidoase 
ale „sportului" universitar ame
rican.

Omul care a descoperi: cele mai 
multe din regulile de fotbal ameri
can actualmente in vigoare și care a 
antrenat primele mar. ech oe sive n- 
țești a fost un oarecare Knute Rock- 
ne. El face parte astăzi din galeria 
„marilor americani". La moartea 
&a, președintele Statelor Unite a 
adresat poporului american un me
saj de doliu. In septembrie trecut, 
cu prilejul comemorării lui Rock ne, 
cunoscuta societate ide asigurări 
„Liberty Mutual Life Insurance" a 
emis următorul text în memoria a- 
cestui „mare american": „El a fău
rit oameni adevărați... El a creat 
jocul de fotbal, așa cum Beethoven 
și-a conceput simfoniile. El i-a în
vățat pe tineri și le-a călit caracte
rul. El le-a insuflat voința de victo
rie. In (ara noastră am avut mulți 
oameni care ne-au învățat cum tre
buie să trăim in cinste și mindrie... 
Unul din aceștia a fost un flăcău 
cu bărbia puternică care și-a dedi
cai viața activității pe terenul de 
fotbal. El a fost Knute Rockne'. 
(N. R. Pentru o firmă comercială 
de peste Ocean, apropierea dintre 
Beethoven și un propovăduitor al 
cruzimii „sportive" nu are nimic 
supărător, din moment ce ea poate 
să atragă noi clienți...).

Iată ce fel de joc a imaginat 
Rcckne pentru tinerii americani:

Durata unei partide este de o 
oră împărțită în patru timpuri de 
joc. Terenul este lung de 120 yarzi 
(1 yard—91,4 cm.) și împărțit în 
lat in 20 sectoare de cîte 5 yarzi 
fiecare, d n care cauză el este po
reclit „grătar". Cei unsprezece ju
cători (care pot fi schimbați la 
discreție) se așează la început pe 
linia de miglot. Șapte dintre ei se 
ghemuesc pe vine în fața adversa
rilor lor directi. Ei sînt oamenii 
din prima linie, adică „trupele de 
infanterie". In spatele ior, ceilalți 
patru jucători — „linia doua" — 
se așează în poziții strategice bine 
stabilite. Cei din „linia doua" nu 
sînt nici de cum apărători, ci din 
contra unități blindate de asalt 
cu înaltă calificare. Un portar, ca 
la jocul de fotbal european, desi
gur nu există, deoarece în această 
ambianță poarta joacă un rol cu 
totul secundar. La fluierul unuia 
din cei patru arbitri (N. R. Mări
rea numărului organelor de supra
veghere se dovedește totuși absolut 
inutilă...) balonul este aruncat în 
culoarul dintre cele două linii ad
verse și el dispare într-un ghem 
viu de oameni care se tăvălesc la 
pămînt. In acest haos există totuși 
o urmă de sistem, el constitui din 
a neutraliza cît mai mulți jucă
tori adverși, astfel ca coechipierul 
care și-a însușit balonul să poată 
alerga ca un adevărat bolid spre 

linia de fund. Culcarea balonului 
(fenomen destul de rar in cursul 
unui joc) este răsplătită cu 6 
puncte. Inutil a sublinia că atacul 
adversarului fără balon nu numai 
că este permis, ci el constituie toc
mai cea mai eficace metodă de 
luptă. Totodată jucătorul care 
poartă balonul este atacat cu săl
băticie și „torpilat" rn timpul 
incursiunilor sale aventuroase. In 
toate aceste metode de joc, există 
elemente de cruzime rafinată, o 
stoteză perfectă a războiului, iar 
actorii de pe teren își poartă cu 
mindrie calificativul de „eroi ai 
grătarului verde"... (N. R. După 
cum se vede, toate aceste „reguli 
de joc" nu sînt decit un pretext 
pentru organizarea de adevărate 
orgii de cruzime, care urmăresc 
scopul de a perverti simțurile jucă
torilor, ca și ale spectatorilor atrași 
prin reclamă deșănțată. Un aseme
nea „sport' devine o școală înaltă 
a bestialității, un mijloc desăvîrșit 
pentru a inocula psihoza războiului 
in mase).

Edie Le Baron funcționează în 
echipa sa ca jucător de linia doua. 
In calitate de căpitan al echipei, 
el arată în timpul jocului coechi
pierilor săi cum trebuie organi
zată ofensiva. Din cauza calităților 
sale „tehnice" Le Baron este rn fie
care meci serios maltratat de jucă
torii adverși. Aceștia îl atacă in mod 
deosebit de brutal pentru a-1 scoa
te cit mai rapid din joc. Din cau
za aceasta, cum regulamentul per
mite schimbarea jucătorului în ori
ce moment al jocului. Le Baron 
intră pe teren deobicei numai în 
sfertul de oră decisiv. Ce se în- 
tîmpdă cir.d Le Baron este hiat în 
primir€ de adversarii săi care cîn- 
tăresc fiecare cîte o sută și ceva 
de kilograme, o spune el însuși în 
mod deosebit de plastic: „Simt că 
peste mine se prăbușesc case în
tregi... De foarte multe ori 
„eroul" este ridicat de pe teren, în 
stare de "nesimțire.

Este evident că, in America a- 
ceastă manie a fotbalului degene
rat a înlocuit aproape complet 
sportul adevărat. Aceasta este mai 
ales valabil pentru fotbalul prac
ticat în universități. De curînd, 
Universitatea catolică Georgetown, 
din Washington, a hotărît pentru 
a nu compromite definitiv scopu
rile sale educative să desființeze 
echipa sa de fotbal. Rectorul uni
versității, părintele , Hunter Guth
rie, a căutat să justifice această 
hotărîre îndrăzneață, în coloanele 
ziarului „Saturday Evening Post". 
Intre altele, el arăta că în școlile 
superioare din Statele Unite un 
anLrenor de fotbal este retribuit cu 
o sumă la care „un profesor ■ care 
a scris o duzină de tratate și po
sedă un renume internațional, n-ar 
îndrăzni să spere nici in cele mai 
îndrăznețe visuri ale sale". Nu
mai ducă o practică de ani de zile 
un profesor universitar poate să 
ajungă la un salariu egal cu acela 
al— asistentului de antrenor. „Ori
cum am încerca să acordăm aceste 
realități amare cu pretențiile de a 
vedea in viilor America intr-un 
rol conducător in lume", continuă 
părintele Guthrie „nu putem ob
ține decit o unanimă ilaritate".

In rîndul universităților s-au 
creat rivalități tradiționale și anu
mite meciuri devin evenimente pe 
plan națicnal. Așa este întîloirea 
anuală dintre echipele academiilor 
militare, cea dintre echipa armatei 
de uscat și echipa marinei, care 
de fiecare dată se desfășoară în 
prezența președintelui Statelor 
Unite și a ceior mai mari perso
nalități ale ritmatei. (N.R. In tri
bune, propovăduitorii războiului — 
pe teren, ucigașii antrenați pentru 
plănuitele măceluri...).

Prestigiul unei universități ame
ricane atîmă aproape exclusiv de 
acela creat pe terenul de fotbal, 
iar afirmarea unui student se face 
numai pe tărîmul cunoștințelor 
sale fotbalistice. După cum remar
că Don Group, antrenorul echipei 
unei școli superioare din Pennsyl
vania, elevii care practică fotbalul 
sînt pur și simplu scutiți de exa
mene la unele materii.

Cele mai frumoase studente 
consideră drept un ideal al tor In 

acela de a fi sărutate de buzele 
zdrobite ale „eroilor grătarului'^ 
Un punct marcat pe terenul de( 
fotbal este pentru un tînăr amew 
can cea mai bună metodă de a-șî 
vedea publicată fotografia în ziare.’’ 

Universitățile americane sacrifi-i 
că bucuros standardul intelectual 
al studenților tor preferind să ad-i 
mită la examen băieți musculoși 
și cu fruntea teșită. Iar în orice 
școală, un punct marcat la fotbal 
este apreciat mult mai bine decit 
folosirea ortografiei corecte. (N.R. 
„Educația" începută la filmele de 
gangsteri și romanele cu detectivi 
este continuată pe terenurile de 
fotbal ale universităților. Nu-i de 
mirare că în S.U.A. acest fotbal 
degenerat este sportul specific uni
versitar. Școlile, americane au me-, 
rărea principală de a educa tine
retul în spirit războinic, de a crește 
ucigași pentru front).

Cum pentru construcția terenuj 
rilor de fotbal și întreținerea ju-i 
cătorilor, o universitate cheltuiește 
mii de dolari, antrenorul echipei 
respective are ca sarcină să recu
pereze aceste sume atrăgînd cît 
mai mulți spectatori în tribunele 
stadionului. Universitățile trimit 
în fiecare toamnă specialiști pen
tru a descoperi „talente" noi în 
rînduil elevilor din școlile inferi
oare. (N.R. Evident, „talentul" se 
măsoară prin numărul de picioare 
rupte și în mîlni scrintite în ta
băra adversă...).

In revista ilustrată „Collier's", 
un fost antrenor din California 
Jeff Cravath declară: „Universi
tățile au nevoie de subvenții, atît 
de la particulari, cît și de la stat. 
In 99 la sută din cazuri banii vin. 
de la politicieni proeminenți sau de 
la „cavaleri de industrie". Școlilor 
de stat, subvențiile le sînt acordate 
de parlament. Toți acești donatori 
de bani pretind universităților să 
formeze bune echipe de fotbal, care 
să Ic asigure popularitatea. Or, 
pentru a forma echipe puternice de 
fotbal universitățile trebuie să re
nunțe la scopurile lor didactice". 
(N. R. Este firesc ca practicarea 
fotbalului american să fie impusă 
de cercurile conducătoare din 
S.U.A. Acesta este mijlocul cel mai 
eficace pentru a „educa" pe scară 
largă un tineret pregătit pentru 
război).

Cu permisiunea torurilor univer
sitare conducătoare, antrenorul su
pune ipe jucătorii pe care-i pregă
tește la un program draconic. 
Jucătorii sînt obligați ca în, timpul 
sezonului de fotbal să se antrene
ze 40 de ore pe săptămînă pen
tru a putea face față jocurilor 
„pe viață și pe moarte" din fie
care sîmbătă. Bineînțeles, pentru 
învățătură nu mai rămîne timp 
de loc, dar fotbaliștii vor trece 
examenele, fiindcă au știut să-și 
pună pielea la bătaie pentru glo-’ 
ria universității...

Intr-un i.rt col publicat în revis
ta lunară .Atlantic", Allan Jack- 
son, un fost student al universită
ții din Michigan explică metoda 
de antrenament cu „carne de tun". 
Așa numește el echipele de rezer
vă ale universității, care consti- 
tu e sparing-partenerul primei echi
pe. Jucătorii de rezervă, aceia care 
n au vreo speranță de a ajunge 
in prima garnitură, servesc ca o- 
biecle vii die antrenament pentru 
vedete. Autorul articolului scrie: 
„Prin nesfîrșite și siereotipe antre
namente, orice spontaneitate este 
înăbușită în jucătorul de fotbal. 
Antrenorul încearcă să insufle 
sportivilor un spirit de luptă rece 
și mecanic. (N. R. Pentru a deveni 
adevărați „roboți", care să execute 
orbește pe front ordinele de exter
minare date de generalii-călăi). 
Adeseori, înainte de joc, antrenorul 
ne amenința: Dacă pierde Michi
gan, vor cădea capete / Echipa ad
versă este privită ca un dușman. 
La fiecare joc ni se dădeau dispo
ziții categorice să nu discutăm cu 
jucătorii adverși, ci să răminem 
numai intre noi. Antrenorul repeta 
ades: Slntem aci pentru împlinirea 
unui singur scop — să învingem t 
Fotbalul este un sport în care ju
cătorul advers este socotit ca duș
man (enemy)".



Campîcmtul categoriei A la hochei
înaintea ultimelor jocuri

ORAȘUL STALIN 4 (prin tele
fon de la trimisul nostru).

Jocurille din cadrul refu'ului 
campionatului categoriei A la ho
chei 6e desfășoară acum în condi- 
țiuni „speciale’*.  Datorită faptului 
că vremea s-a încălzit, partidele 
sînt programate la ore matinale.

In general, echipele participante 
se’ prezintă mai bine în partea a 
doua a competiției. O remarcă spe
cială în această privință pentru 
echipele Știința Cluj, Dinamo Tg. 
Mureș și Metalul „Steagul Roșu“, 

In opoziție cu felul în care se 
prezintă aceste trei echipe, vom 
menționa că formația bucureșteană 
Voința, dă semne de oboseală. E- 
chipele fruntașe. Casa Centrală a 
Armatei și Avîntul Miercurea Ciuc, 
își rezervă torțe'e pentru întîlni
rea lor, care va avgp loc mîine 
seară (n.r. astăzi).

Iată rezultatele înregistrate joi: 
AVÎNTUL MIERCUREA CIUC- 

DINAMO TG. MUREȘ 8-1 
(3-0; 1-0; 4-1)

Arbitri, I. Petrovici și M. Hai- 
vas. — Echipa din Miercurea Ciuc 
a repurtat o victorie ușoară, fără 
a se întrebuința prea mult. Dina- 
moviștii au jucat curajos și au a- 
virt numerose ocazii. Vom men
ționa că jocul a fost mai disputat 
în special în cea de 3 doua repriză. 
Au înscris; Fodor (3), Incze I (2), 
Spirer, Covaci și Incze II pentru 
Avîntul, iar pentru Dinamo, Pir- 
can.

METALUL STEAGUL ROȘ'I-
• VOINȚĂ BUCUREȘTI 6-2 (2-2; 

1-0; 3-0)
’ Arbitri, I. Lupu și V. Vacar. In 
prima repriză jocul a fost aprig 
disputat, raportul de forțe fiind 
sensibil egal. Bucureștenii au con
dus cil 1-0 și 2-1. Insă cu toate 
eforturile lor, echipa din localitate 
a reușit să egaleze. In celelalte re
prize localnicii își impun jocul și 
pînă la sfîrșit obțin o meritată 
victorie la scor. Au înscris; Ti- 
ron (2) Takacs II (2) Racoviță 
și Sîngeorzan pentru Meta’.ul Stea
gul roșu iar pentru Voința Va- 
niek (2).

Seara s-a disputat un singur joc: 
C.C.A.—STIINTA CLUI 10 3 

(3-2; 5-0; 2-1) 
Arbitri, L. S ngeorzan 

Marinescu. In general, 
partidă a fost mult mai viu dispu
tată și mai echilibrată, decît a- 
ceea din tur. Echipa bucureșteană 
a început puternic și a condus cu 
3-0 prin punctele marcate de Nagy, 
Lorincz și Flamaropol. Studenții 
clujeni au revenit însă în atac și 
sfirșitul reprizei ie-a aparținut. Ei 
au reușit să reducă din handicap, 
prin golurile marcate de Takacs 
și Covaci V.

Față de felul 
rat prima parte 
așteptat ca, în 
să devină și mai îndirjită In cea 
<le a doua repriză echipa QGA- a

avut însă o netă superioritate și 
speculînd greșelile de _apărare ale 
adversarilor, a reușit să înscrie de 
5 ori prin : Csaka, Dlugoș, Fla- 
maropol, Ganga și Peter
' — ------ jocul

nou și 
două

iar

In ultima repriză 
chilibrează din 
reștenii mai înscriu 
prin i'-’ter și Nagy, 
unul prin Deneș.

In cursul zilei de 
disputat următoarele

se e- 
bucu- 

puncte 
clujenii

fără

și FI. 
această

cum s-a desfășu- 
a jocului era de 
continuare, lupta

vineri s-au 
m ciuri: 

C.C.A--DINAMO TG. MUREȘ 
7-0 (4-0; 0-0; 3 0)

Arbitri, I. Petrov ici și G. Micloș. 
Deși nu a insistat echipa C.C.A a 
obținut <T victorie comodă Dinamo- 
viștii au făcut un joc exclusiv de 
apărare, remareîndu-se în această 
privință în repriza a doua. Vom 
scoate în evidență portarul de re
zervă al dinamoviștilor, tînărul 
Balogh, care din minutul 5 ^al 
primei reprize, cînd scorul era 3-0 
pentru C.G.A. l-a înlocuit pe Lako. 
Din acel moment el nu a —: "" 
mit decît 4 goluri. Au 
Nagy (2), Peter "" 
Lorincz și Gsaka.
AVÎNTUL MIERCUREA

VOINȚA BUCUREȘTI 
(2-1; 8-0; 5-0)

Arbitri, M. Korch și W. Wel- 
ther. Meciul a fost interesant nu
mai în prima repriză, cînd Voința 
a condus cu 1-0 pînă în minutul 18, 
prin punctul marcat de Radu Tă- 
nase. In Ultimele minute ale re
prizei Szabo egalează și tot el în
scrie din nou, aducînd conducerea 
echipei din Miercurea Ciuc. Ur
mătoarele reprize n-au mai avut 
istoric, Avîntul dominînd categoric 
si înscriind prin: Fodor (4), Incze 
i (3), Incze I! (2), Covaci, Fe- 
renezi, Cazan și Fenke 1

STIINTA CLUJ — METALUL 
STEAGUL ROȘU 3—3 (2—1;

1-1; 0-1)
A fost cea mai ma>re surpriză a 

campionatelor d'in acest an.. Desfă- 
șurind un joc foarte bun, în orice 
caz, cel mai bun de pînă acum, 
metailurgiștii din Orașul Stalin au 
obținut un meritat rezultat de e- 
galitate.

In prima ^repriză clujenii au fost 
mai bunii și au înscris prin Covaci 
V- Metalul a egalat prin Nasta, 
pentru ca apoi C sa sar să urce 
scorul pentru Știiimța. In repriza 
doua a dominat Metalul care a e- 
galat prin Nasta, dar Hajdu ur
că scorul la 3—2. Ultima repriză 
a fost cea mai mdîrji.tă. Martonifi 
a adus egalarea (3—3), care s-a 
menținut pînă la sfîrșit.

Lnaintea ultimei etape, care se 
desfășoară astăzi (de dimineață: 
Dinamo Tg. Mureș '— Metalul 
Steagul roșu. Vo’nța București — 
Știința Cluj; seara: C.F 
xintul Miercurea Otic), 
ti»! se prezintă
1. C.C.A.
2. Avîntul
3. Știința
4. Metalul
5. Dinamo
s. Voința

tî nărui

(2).

astfel :
9
9
9
9
9
9

mai prt- 
înscris: 
Dlugoș,

CIUC-
15-1

C.C.A. — A- 
clasamen-

0
0

1
1
1

o 
1 
4
6
7
7

90:6 
92:14 
52:55 
25:61 
13:71
20

18 
16

9
5
3
3

9
8
4
2
1
1

RADU URZICE ANU

Turneul fotbaliștilor
Delhi (Agerpres).—TASS traos- 

mite :
Echipa selecționată sovietică de 

fotbal care se găsește în prezent 
în India a susținut la 2 februa
rie o nouă rntilnire, jurfnd la 
Delhi cu echipa Forțelor armate 
indiene, una dintre cete mai pu-

soviet’ci in India
rern.ce forma țk care activează in 
campionatul de fotbal ai Indiei. 
Fotbal’știi sovietici au obținut vic
toria cu scorul de 4—0. înaintea 
începerii jocului, sportivii sovie
tici au fost salutați de șeful co
mandamentului general al Arma
tei indiene, generalul Rajendra- 
sinhji.

Artiștii ghefei 
s-au întrecut la Budapesta

Săptăimma trecută, aproape 
100 din cei ma i buni pat inia lori 
europenii s-an întrecut pe gheața 
patinoarului artificial de la Bu
dapesta.

Prin mișcările lor grațioase 
pe gheață, prin îndemînarea și 
suplețea lor sportivii care au 
participat la campionatele eu
ropene de patinaj artistic au en
tuziasmat publicul budapestan.

Perechea Laszlo și Marianne 
Nagy (R. P. Ungară) francezul 
Allajn Giletti în virstă de 15 
ani, austriaca Anna Heigl și 
perechea engleză Westwood 
Demmy s-au dovedit cei mad 
buni patinatori artistici din Eu
ropa.

De un succes deosebit s-«u 
bucurat frații Marianne și Las
zlo Nagy precum și mezinul con
cursului. Ailain Giletti. In cursul 
acestei luni, mulți dintre acești 
patinatori se vor întîln: din nou 
la Viena, locul de desfășurare al 
campionatelor mandia'e de pa
tinaj artistic.

GOTEBORG, 4 (prin telefon) — 
Ultima întîlnire susținută de boxe
rii romînii în Suedia a fost așteptată 
ou un viu interes de către amatorii 
de sport din acest oraș cu veche 
tradiție pugilistică. După cum era 
de așteptat, evoluția boxerilor ro- 
mîni a însemnat o nouă și cate
gorică afirmare a boxului nostru. 
Pînă la închiderea ediției, din cele 
6 meciuri disputate, reprezentanții 
noștri nu au pierdut nici unul. La 
ora convorbirii noastre telefonice 
era în plină desfășurare meciul 
dintre Petre Popescu și Bertil Lars
son. Mai erau de 
putat întîlnirile 
Soren Danielsson, 
Folke Strandberg
botaru — Ebbe Strig.

In limitele categoriei muscă, Mir
cea Dobrescu a încheiat rapid „so
cotelile" cu adversarul său Erik 
Lindberg. învingător în prima re
priză prin K.O.; Mircea Dobrescu.

Foarte mobil și variat în lovituri, 
Toma Constantin a reușit să dis-

asemenea de dis- 
Gh. Negrea — 
Ghețu Velicu —- 
și Dumitru Cio-

pună prin K.O, în repriza a douai 
de Stig Svensson.

Excelent a boxat și reprezentan
tul nostru la categoria pană, Eu- 
stațiu Mărgărit. El a izbutit să-l 
întreacă la puncte, din nou, pe 
Lenart Binberg, cu care se mal 
întîlnise și la Halmstadt.

O altă revanșe a constituit-o. 
întilntrea din limitele categoriei se- 
mi-ușoară, în care Gheorghe Fiat a 
dispus din nou la puncte de Ro-'.and 
Weissbrot, campionul Suediei. Me
ciul s-a situat la un nivel tehnic 
deosebit, iar reprezentantul nostru 
a fost aplaudat pentru frumoasa lu£ 
comportare.

Cea de a treia revanșe a opus pe 
Titi Dumitrescu lui Evert Hogberg. 
Deși reprezentantul nostru a avut 
arcada spartă din repriza a doua, 
el a boxat cu mult curaj, a atacat 
decisiv în repriza ultimă, lovind 
mult și variat la corp, Dumitrescu 
a cîștigat la puncte.

La categoria «emi-mijlocie, Nico- 
lae Linca l-a întrecut categoric pe 
Antoni Wetorel.

Priviți această 
fotografie / Vă pu
teți desigur con
vinge de măiestria 
acestui ipatinator 
care execută in aer. 
la o înălțime de 
peste un metru o 
săritură dificilă. 
Pentru a ajunge la 
o asemenea perfor
manță, sportivul tre
buie să se antre
neze cu multă sir- 
guință, să nu pre
cupețească nici un 
efort pentru ca 
mișcarea să se a- 
propie de perfec
țiune.

Clișeul reprezin
tă pe concurentul 
maghiar Czako 
Gyorgy, unul din 
participanții la cam
pionatul European 
de patinaj artistic 
de la Budapesta.

întilnirea internațională de lupte 
dintre Spartak Sofia 

Dinam) București 
(Urmare din pag. l-a)

Fotbalul peste hotare
MODIFICARI IN REGULAMEN

TUL DE DESFĂȘURARE 
AL CAMPIONATULUI U.R.S.S.

partidelor. La Moscova, descinde
rea oficială a sezonului de vară va 
avea loc la 2 mai.

Campionatul de fotbal al URSS 
va începe la 10 aprilie. Secția 
unională de fotbal a adoptat cîteva 
importante modificări în ceea ce 
privește regu'amentul de desfășu
rare și de joc, ai meciurilor din 
cadrul campionatului L'RSS.

In timpul jocului nu se poate 
schimba nici un jucător al echipei 
cu excepția portarului. Această 
modificare a fost făcută cu scopul 
ca regulamentul de desfășurare al 
campionatului să se apropie de re
gulamentul internațional

Acele echipe organizatoare, care 
dovedesc neglijența in amenajarea 
terenurilor vor fi sancționate, fiind 
obligate să-și dispute jocul res
pectiv în deplasare.

Avînd în vedere faptul că me
ciurile de campionat vor începe la 
10 aprilie, dată la care în multe 
regiuni temperatura este încă scă
zută — primele jocuri au fost 
programate numai în acele orașe 
unde condițiunife 
permite normala

ANUL VIITOR, NUMAI 12 ECHIPE 
VOR JUCA IN PRIMA CATEGO
RIE A CAMPIONATULUI R. P. 

UNGARE

atmosferice pot
adesfășurare

O

După cum se știe, anul acesta 
în campionatul de fotbal categoria 
A ;ii R.P. Ungare vor participa 14 
echipe. In campionatul din 1956 
numărul echipelor care participă în 
prima categorie va fi redus '.a 12. 
Această modificare s-a făcut cu 
scopul de a se ridica nivelul cali
tativ al jocurilor, în vederea unei 
temeinice pregătiri a fotbaliștilor 
din prima categorie și în special, 
a acelora care vor participa la tur
neul O impic de la Melbourne.

Formula prin cate se va ajunge 
la 12 ecfiipe este următoarea : 
Anul acesta vor retrograda în ca
tegoria B Ultimele 4 clasate, ur- 
mînd să promoveze — fără jocuri 
de baraj cele două echipe cam
pioane aile seriilor (1 și II) din ca
tegoria B.

SANCȚIONAREA UNOR FOTBA- 
’ LIȘTI ITALIENI

i

Bulgaria in diferit^ concursuri in
ternaționale. Dintre aceștia vor 
evolua in fața publicului bocureș- 
tean L. Brusev, S. DvacAn. P. 
Siracov, S. Penev, D. Iancev. C. 
Atanasov.

In ceea ce privește echipa dina- 
mosistă. aceasta a privit cu multă 
atenție întîlnirea și s-a pregătit cu 
toată grija.

Formația diranwvisri vă 
asemenea, alcătuită mâine, 
îndeplinirea formalității de 
rrre, din următorul iot: 
N. Preșa, O’. Pîrvulescu, M. 
Fr. Horvath, M. Șandor, 
M. Belușica, V. Popov ici, 
larca. V. Onoiu, L. Bujor, 
Gh. Marton.

Acest meci constituie pentru am
bele echipe o bună verificare in ve
derea viitoarelor întilniri interna
ționale și, în special, în vederea 
campionatului mondial.

De altfel, despre îoMInirea rid 
astă seară conducătorul echipei 
bulgare, P. Tomov, a declarat ur-' 
mătoarelie:

„Sînt încredințat că din întrece-’ 
rea dintre cefe două echipe, legă
turile de prietenie dintre noi vor 
deveni și mai strînse; că întrecerea 
va prilejui un util schimb de expe
riență mai ales dacă ținem seaonă 
de lotul valoros pe care-1 prezintă 
echipa dinamovistă. Pentru noi me-’ 
ciul este de un real folos fiindcă 
ne pregătim în vederea întilmirii cu 
echipa R. P. Polonă și în vederea 
campionatelor mondiale. Sînt sigur 
că întîlnirea va decurge într-o afe 
mosferă prietenească”.

—o—
Scrmerul maghiar Sakovits 

învingător in turnsul internațional 
de la Milano

fi. de 
după 

cintă- 
Ruzsi,A. 

Schultz, 
D. Cuc,
V. Bu- 
A. Șuii,

• Cei mai buni atleți polonezi 
vor participa la un concurs inter
național de sală, care se va desfă
șura I3 Berlin, in zilele de 26 și 
27 februarie.
• La sfirșitul lunii februarie se 

va desfășura în localitatea Gând 
din Belgia un mare concurs inter
național de scrimă la care vor par
ticipa scrimeri din Belgia, R. P. Po
lonă, R. P. Ungară, Italia și 
Franca.

• in luna martie se va desfășura 
la Strassburg un mare concurs in
ternațional de sărituri în apă. La 
acest concurs a fost invitai și Ro
man Brener (U.R.S S.) -— campion 
al Europei.

• La New-York s-a desfășurat 
de curînd tragerea la sorți pentru 
Cupa Davîs. In zona europeană se 
vor desfășura următoarele meciuri: 
Echipa din paranteze va întîlni în

turul doi echipa învingătoare din 
următoarele meciuri: Finlanda — 
Austria (Anglia) ; Egipt — Turcia 
(India); Germania occidentală—Ir
landa (Italia); Africa de Sud — 
N orvegia (Da nemarca); Monaco — 
Argentina (Franța); Elveția — 
Olanda (Suedia); Iugoslavia — 
Chile (R. P. Ungară); Portugalia— 
R. Cehoslovacă (Belgia)).

• Echipa feminină de gimnastică 
a Franței va susține luna aceasta 
două întilniri. Prima întîlnire va 
avea loc la Praga cu echipa R. Ce
hoslovace, iar a doua la Varșovia 
cu echipa R. P. Polone;

• Ciclistul belgan Adolf Ver- 
scheuren a stabilit într-urr concurs 
desfășurat la Antwerpen un nou 
record mondial in cursa de o oră 
cu antrenament mecanic. El a par
curs 58 585 km Vechiul record 
mondial era de 54,885 km. și apar
ținea francezului J. Bobef.

• „Cupa Colombo" pe care și-o 
dispută în fiecare an reprezentati
vele de fotbal .ale țărilor Asiei de 
Sud a fost cucerită de India, care 
în întîlnirea finală desfășurată la 
Bombay a învins echipa de fotbal a 
Pakistanului cu scorul de 3—1.

• In cadrul campionatului de 
baschet a.I Moscovei s-au întîlnit 
echipele Dinamo și T.S.K.—M. O., 
care numără în r iodurile lor mulți 
jucători din lotul reprezentativ. 
Victoria a revenit cu scorul de 92-75 
echipei militare, care păstrează cele 
mai mari șanse de a deveni cam
pioana Moscovei.

• Cunoscutul atlet vest-german 
Heintz Ulzheimer, în vfrstă d‘e 29 
ani, a declarat că abandonează de
finitiv sportul. Motivele care l-au 
îndemnat să ia această hotărîine 
sînt de ordin material. Ulzheimer 
a spus că din cauza serviciului nu 
are timp să facă sport.

jucător, care după cum se 
făcut parte la recentul cam- 
mondial din echipa Urugua- 
Schiaffino a fost suspendat 
zile pentru atitudinea scan-

Recent, Federația Italliană de fot- 
ball a fost nevoită să ia o serie de 
măsuri împotriva jucătorilor nedis
ciplinați din campionatul primei 
categorii. Printre cei sancționați se 
află și cunoscutul jucător Schiaf- 
fino noua achiziție a echipei F. G. 
Milan, 
știe a 
pionat 
yului. 
pe 15
daf'oasă față de arbitru, în jocul 
Milan-Udinese.

Printre jucătorii sancționați se 
află și alți internaționali: Mag- 
nini. Galii etc. Termenul scurt pe 
care s-au dictat suspendările se ex
plică prin faptul că Federația a 
vrut să-și salveze „autoritatea’1, 
dar să țină seamă firește de inte
resele comerciale ale cluburilor.

Recent, s-a desfășurat la Miland 
un mare concurs internațional de 
spadă. La această întrecere au par
ticipat aproape 200 de concurenți 
din 10 țări europene. O comportare 
excelentă a avut concurentul ma
ghiar Sakovits care s-a clasat pe 
primiri loc. In sferturile de finală el 
a învins cu 10—8 pe Delanois 
(Belgia), în semi finale a întrecut 
cu 10—8 pe italianul Tassinari, 
iar în finală a învins pe Delfino 
(Italia) cu 10—8.

Concurs-iil internațional de I.ț 
Milano a constituit una din cele 
mai mari competiții, care au avut 
loc după campionatul mondial. Mul
tiplul campion mondial Edoardd 
Mangiaroti scrie următoarele îri 
ziarul italian „La Gazeta dello 
Sport’*: „Pentru noi este dureros 
faptul că nu am cîștigat acest tur
neu, la care au luat startul 130 de 
concurenți italieni. Sakovits este un 
scrimer de mare clasă iar victoria 
sa pe deplin meritată. Tehnica, tac
tica sînt calitățile de seimă ale 
acestui mare sportiv și pe bună 
dreptate el poate fi considerat prin
tre cei mai buni scrimeri ai lumii".
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