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Să ridicăm performanțele la haltere 
la înălțimea noilor norme

NE RIDICĂM ÎMPOTRIVA UNELTITORILOR RĂZBOIULUI ATOMIC

APROAPE Că n-a existat con
curs în anul 1954 în care 

halterofilii noștri fruntași să nu 
fi realizat un nou record republi
can. Astfel, cu mici excepții, în
treaga tabelă de recorduri a fost 
modificată Și în dreptul fiecărei 
categorii, a fiecărei probe, o nouă 
cifră a înlocuit vechiul record. De 
altfel, începînd din anul 1949, via
ța recordurilor la haltere a fost 
foarte scurtă, cel mult un an, iar 
uneori a durat numai de la un 
concurs la altul. Privind in urmă, 
spre recordurile de acum cinci ani, 
ne putem da seama cu ușurință de 
importanta cotitură făcută în a- 
ceastă disciplină sportivă și de în
semnatul salt calitativ realizat. Și 
cum în sportul cu haltere cifrele 
vorbesc deosebit de clar, este sufi
cient să dăm un singur exemplu: 
în 1949 recordul absolut al țării 
era de 307 kgr., în timp ce astăzi 
el a ajuns la 385 kgr.! In prezent, 
unii halterofili de categorie ușoară 
au performante egale cu ale ..grei
lor*  din 1949!

Cine au fost cei care au realizat 
aceste performanțe? S-ar putea 
crede că avem de-a face cu ele
mente care practicau sportul hal
terelor de foarte mulți ani. Realita
tea este că nici unul dintre vechii 
halterofili n-a putut rezista asal
tului tinerilor, încadrați în activi
tatea sportivă din acest an de co
titură. La puțin timp după afirma
rea lor, tinerii au spulberat, unul 
cîte unul. recordurile existente. 
Chiar in ultimul timp au apărut 
elemente noi, cu mari posibilități, 
ca I. Birău sau N. Segal, care 
s-au și instalat în frunîea celor 
mai buni din categoriile respect ve.

Pe plan internațional cîțiva din
tre sportivii noștri au avut o fru
moasă comportare, iar unele dintre 
recordurile țării (la categoriile 
cea mai ușoară și grea) sînt per
formanțe destul de valoroase.

Totuși, în marea lor majoritate, 
cele mai bime performanțe ale hal
terofililor noștri nu ating valoarea 
medie a celor mai bune performan
țe obținute astăzi în lume. Ceva 
mai mult, la unele categorii de 
greutate (semigrea), recordurile 
sînt mai slabe decît ta categoriile 
inferioare sau diferența dintre pri
mul clasat și următorii este foarte 
mare (categoriile semimijlocie, 
grea). Nu mai vorbim de marea 
diferență dintre rezultatele obținute 
de fruntași și cele realizate de 
ceilalți halterofili.

Care sint cauzele acestei rămî- 
neri în urmă? In primul rînd, re
zultatele bune obținute de unii din
tre halterofilii noștri fruntași au 
creat o stare de automulțumire în 
rîndurile acestora ca și ale unora 
dintre antrenorii din țară. Nor
mele de clasificare sportivă fixate 
in 1953, au creat un stimulent și 
mulți dintre sportivi le-au și atins 
într-un timp relativ scurt și des
tul de ușor. Aceștia nu s-au mai 
străduit însă să obțină rezultate 
superioare, să depășească normele 
care, de fapt, nu reprezintă decît 
o etapă de atins în dezvoltarea ge
nerală a sportului respectiv și nici
decum un scop în sine.

In al doilea rînd, mulți dintre 
fruntașii acestui sport și-au negli
jat pregătirea, antrenîndu-se îh 
mod sporad'c, cu întreruperi mari, 
unii doved:nd chiar neseriozi
tate și lipsă de exigență față de 
calitatea lor de sportivi fruntași. 
De pildă, 1. Dancea a avut o între
rupere nejustificată în antrena
ment de șase luni, S. Cazan s-a 
îngîmfat și duce o viață nesportivă, 
Gh. Piticaru s-a delăsat complet 
în pregătire etc.

Astfel se explică faptul că acești 
Sportivi, în care s-au pus multe 
speranțe, bat pasul pe loc, rezul
tatele obținute, de ei in anul care 

a trecut fiind nesatisfăcătoare chiar 
față de propriile lor posibilități. 
Mai mult încă, aceștia nu iau In 
considerare îndrumările antrenori
lor, nu duc o viață sportivă, fiind 
astfel ■ departe de a constitui un 
bun exemplu pentru cei tineri.

Se remarcă o accentuată lipsă 
de cadre tinere care să-i înlocuiască 
pe cei ce nu mai corespund. Lipsa 
unei baze de masă-se face resim
țită în progresul general al sportu
lui cu haltere, aceasta mai ales 
din cauza antrenorilor din țară — 
puțini la număr — dar și din cauza 
unor asociații cum sînt Metalul 
(care are doar două secții care 
merg slab), Constructorul (care 
și-a desfi'nțat secția din București), 
Progresul (cu o singură secție). 
Minerul și Flacăra (care n-au nici 
o secți^), cît și a celorlalte aso
ciații care au o slabă activitate în 
această privință. Acolo unde există 
cît de cît nuplee a!e activității la 
haltere, lipsesc în schimb acele con
diții care să asigure munca în a-- 
ceastă direcție (Galați, Timișoara 
etc.). In cele mai multe cazuri 
..zestrea" unei săli de haltere se 
compune dintr-un podium, o halteră 
și cîieva greutăți.

Sînt multe lipsuri care vizează 
nivelul profesional al antrenorilor. 
Aceștia se mulțumesc cu puținele 
cunoștințe pe care și le-au însușit 
în activitatea practică, fără a stu
dia materiale de specialitate, fără 
a-și întocmi documente de plani
ficare a antrenamentelor etc.

Acum cîtva timp au fost publi
cate noile norme de clasificare 
sportivă. Comparind normele pen
tru haltere cu actualele recorduri, 
se pot constata ușor atit diferența, 
uneori simțitoare, de greutate din
tre cifrele deja existente și cele de 
atins, cît și rămînerea în urma a a- 
cestui sport față de condițiile ge
nerale de dezvoltare. Cîțiva dintre 
halterofilii fruntași s-au „speriat" 
de cifrele noi, sccotindu-le, in pri
mul monsent, ca foarte greu de re
alizat. Intr-adevăr, noile norme 
sînt greu de realizat, dar. nu im
posibil. Acestea au fost elaborate 
ținîndu-se seama tocmai de condi
țiile generale din ce în ce mai bune 
de pregătire (în special ale sportivi
lor fruntași), de posibilitățile mari 
ale materialului uman, de situația 
acestei discipline pe plan interna
țional.

Eliminînd lipsurile semnalate 
mai sus, pregătindu-se cu conștiin
ciozitate și seriozitate, punînd un 
accent deosebit pe pregătirea fizi
că mult laterală, îmb;nînd-o armo
nios cu pregătirea tehnică și cul- 
tivînd la un nivel mai înalt cali
tățile morale și de voință, sportivii 
fruntași pot și trebuie să atingă 
și să întreacă în scurt timp noile 
norme de clasificare pentru cate
goria de maestru. Ei au datoria 
patriotică să facă acest lucru, să 
nu precupețească nici un efort in 
această direcție.

Noile norrne trebuie să consti
tuie pentru toți halterofilii un sti
mulent în obținerea unor rezultate 
de valoare. Numai atunci cînd 
normele de clasificare pentru ca
tegoria maeștrilor vor fi atinse, 
vom putea spune că sportul cu 
haltere din țara noastră a ajuns 
la o valoare internațională și ne 
vom putea măsura de la egal la e- 
gal cu halterofilii din alte țări.

Nu este însă suficientă obținerea 
normelor pentru cea mai înaltă ca
tegorie. Antrenorii și colectivele 
sportive vor trebui să creeze o pu
ternică bază de masă, stîmulînd 
elementele tinere pentru a obține 
normele prevăzute la categoriile 
III, II și I. Numai în felul acesta, 
prin efortul comun al tuluror celor 
ce au îndrăgit acest sport, cu 
sprijinul organizațiilor sportive, va 
fi posibilă creșterea calitativă a 
sportului cu haltere,

Semnează Apelul de la Viena strungarul Tănase Pop, căpitanul 
echipei de fotbal „Metalul Electroaparataj”.

Printre sportivii de la „Electroaparataj’*,  
in ziua semnării Apelului de la Viena
Cei din atelier l-au văzut pe meș

terul Onig Nalbamiian retrăgindu- 
se într-un colț și citind de zor o 
foaie de hîirtie. Din cînd în cînd 
scotea creionul din buzunarul hala
tului și mai corecta cîte ceva la 
cele scrise. Erau trecute aoolo rea
lizările obținute în anul 1954 de 
secția de tunism a colectivului spor
tiv „Metahil Electroaparataj”, sec
ție condusă de Onig Nadbanian.

...L-am întâlnit pe meșterul Onig 
în dnpă-amiiaza aceleiași rile, la 
mitingul convocat de Comitetul de 
luptă pentru ipace al fabricii. îna
inte de începerea mitingului, am 
stat de vorbă cu pasionatul turist.

,,Trăim o viață liberă, nie-a spits 
eL Semnele acestei vieți le înttlnim 
la fiecare pas. Vă plac, desigur, 
atelierele acestea mari, bine aeri
site, luminoase. Ele au fost con
struite in anii regimului democrat- 
popular. Multe schimbări s-au pro
dus in traiul muncitorilor noștri, 
lată, aici am expus pe scurt reali
zările secției noastre de turism —

Boxerii noștri și-au încheiat in mod strălucit turneul in Suedia
Ora tîrzie la care s-a terminat 

ultima întîlnire susținută de boxerii 
noștri în Suedia ne-a împiedicat să 
relatăm cititorilor toate rezultatele 
reuniunii. O nouă convorbire tele
fonică cu orașul Goteborg ne-a 
adus în dimineața următoare com
pletările necesare. Am aflat astfel 
că, în celelalte patru meciuri, re
prezentanții noștri au cîștigat de 
două ori și au pierdut die două ori, 
stabilind scorul final la 8-2. La ca
tegoria mijlocie-ușoară, Petre Po
pescu a avut o sarcină dificilă în 
fața redutabilului Bertil Larsson, 
unul dintre cei mai buni iboxeri sue
dezi, care fusese învins cu ipuține 
zile înainte de Gh. Negrea. După 
,o luptă strînsă, în care s-a priceput 
să acționeze la semidistanță și de 
aproape, Bertil Larsson a cucerit 
victoria la puncte. Obosit de pe ur
ma meciurilor susținute la Stock
holm și Halmstadt, unde o Întâlnit 
adversari deosebit de puternici, tâ
nărul Gh. Negrea a cedat surprin
zător la puncte lui Soren Daniel- 
sson. După cum ni s-a comunicat 
telefonic, meciul a fost extrem de 
echilibrat, iar decizia l-a dezavan
tajat înitr-o măsură pe reprezentan
tul nostru. In limitele categoriei se
migrea, Ghețu Velicu. și-a impus 
superioritatea în fața toi Folke 
Strandbcrg, adversarul de anul tre
cut all lui D. Ciobotaru, Ghețu Ve-, 

și ne arată o foaie de hîrtie (acel
eași pe care o citea dimineață). E 
un raport pe care-l dau consiliu
lui colectivului pentru pregătirea 
dării de seamă.

Am parcurs repede cele scrise în 
raport. Meșterul Onig continuă :

„Excursiile acestea sint și ele un 
semn al vieții noi. Cunosclnd fru
musețile țării, noi învățăm s-o iu
bim rppi mult. Ne iubim țara și iu
bim viața. Planurile maniacilor 
atomiști amenință însă această via
ță. Ele trebuie zădărnicite. Voi 
semna cu toată convingerea Apelul 
de la Viena, știind că semnătura 
mea, alături de a altor milioane 
de oameni, va ridica o stavilă In 
fața ațițătorilor la război”.

L-am văzut a>poi pe Onig ăîalba- 
njan semrsînd Apelul de la Viena. 
împreună cu el au semnat căpita
nul echipei de fotbal a fabricii, 
strungarul Tănase Pap, voleibalis
tul Tudor Alexandru, matrrțer frun
taș în .producție, și mulți arți spor
tivi de la „ElectroapaTataj”.

lieu a lovit mult și puternic cu 
croșeuri și upercuturi, care și-au 
atins de cele mai multe ari ținta. 
Folke Strandberg a fost trimis de 
două ori la podea. Victoria la punc
te i-a revenit în mod categoric lui 
Ghețu Vd cu. O excepțională rezis
tență a dovedit „greul” suedez 
Ebbe Strig, care a d*s  piuă la ca
păt meciul cu Dumitru Ciobotaru. 
Strig a fost trimis și el de două ori

Reprezentantul nostru C. Dumi
trescu, care a avut o frumoasă 
comportare în turneul din Suedia. 
El a susținut trei întilniri cîștigîn- 

du-le. pe toate

Scrisoarea 
hocheiștilor de la C- C. A.

La redacția noastră continuă să 
sosească telegrame și scrisori dm 
toate colțurile țării, în care spor*  
tivi, antrenori, . activiști sportivi 
își exprimă deplina lor adeziune 
la Apelul lansat la Viena de Con
siliul Mondial al. Păcii; Printre 
scrisorile pe care poștașul ni le-a 
adus ieri dimineață, se afla și ace*  
ea a hocheiștilor de la C.C.A. 
Proaspeții campioni ai R.P.R. la 
hochei — și totodată primii cam*  
pioni ai țării noastre pe anul 1955 
— își ridică și ei glasul în apăra
rea păcii, împotrivă uneltitorilor 
războiului atomic. Iată textul scri
sorii :

„In zilele în care la Viena s-a 
desfășurat sesiunea Biroului Con
siliului Mondial al Păcii, noi ne 
aflam în plină pregătire în vede- 
rea campionatului republican de 
hochei din acest an. Am citit cu 
mare atenție documentele acestei 
sesiuni istorice. Fiecare dintre noi 
a înțeles limpede uriașa însemnă
tate a Apelului către popoarele lu
mii lansat de la Viena de către 
Consiliul Mondial al Păcii. In 
acest moment de răscruce pentru 
soarta omenirii, cînd este încă 
posibilă împiedicarea punerii în a- 
plicare a planurilor ațîțătorilor la 
un război atomic, semnăturile pe 
Apelul de la Viena vor arăta cit de 
mare este dorința de pace a omeni
rii, cît de puternice sini forțele ce 
se opun războiului atomic. Ca spor
tivi ai țării noastre iubitoare de 
pace, semnăm cu bucurie, cu încre
dere în izbînda forțelor păcii, Apelul 
de la Viena".

Jucătorii echipei de hochei 
C.C.A.: Dron, Giurcăneanu, Ra- 
duch, Dlugoș, Ganga, Czaka, Măz- 
găreanu, Zografi, Flatnaropol, Pe*  
ter, Lorincz, Naghi, Tudor.

ta podea, în urma unor „serii” ra
pide ate campionului nostru. Me
ciul a luat sfîrșit cu o decizie la 
puncte în favoarea toi Ciobotaru.

Boxer» romîmi, care, timp de 
două săptămini, au evoluat pe rin
gurile suedeze, și-au încheiat In 
mod strălucit turneul!. Meciuirille pe 
care le-au disputat la Stockholm, 
Hailmstadt și Goteborg au dovedit 
sportivilor din această țară clasa 
ridicată a boxului nostru. Ziarela 
suedeze au consacrat coloane în
tregi admirabilei comportări a bo*  
xerilor romîni. îndeosebi, ceLe două 
victorii cucerite de tânărul Gh. Ne
grea, „mezinul” echipei, în fața 
fostului ■ campion european Stig 
Sjolin și a Iui Bertfl Larsson, doi 
dintre așii boxului amator suedez, 
au stârnit comentariile elogioasa 
ale ziariștilor sportivi suedezi. De 
asemenea, mult apreciate au fost și 
evoluțiile lui Dumitru Ciobotaru, 
Nicolae Linca și Titi Dumitrescu, 
care n-au pierdut nici unul ' din 
meciurile disputate în Suedia. 8-2, 
5-2, 8-2.. Acesta este bilanțul deo*  
sebit de valoros cu care se în*  
torc boxerii noștri după turneul 
din Suedia. Rezultatele acestea sînt 
o consecință firească a creșterii 
nivelului general al boxului- nostru 
și a patriotismului înflăcărat cu 
care au luptat boxerii noștri pentru 
a apăra culorile patriei.



Alegerile organelor sportive sindicale
Două probleme importante

r Colectivele sportive sindicale se 
află în pragul unui tarportarat e- 
veniment: alegerile organelor spor
tive sindicale. Pretutindeni se fac 
pregătiri, se adună datele pentru 
întocmirea dărilor de seamă, se 
desfășoară acțiuni de popularizare 
a alegerilor și de interesare a'ma
selor de oameni ai muncii în pro
blemele pe care aceste alegeri 1® 
ridică. Desigur, munca este multă 
și destul de grea; însă, cu cît va fj 
mai temeinică pregătirea, cu atît 
vor fi roadele mai bogate: alegerile 
organelor sportive sindicale pot și 
trebuie să ducă la întărirea orga-, 
nizatorică a colectivelor sportive, 
la îmbunătățirea muncii de cultură 
-fizică și sport în fiecare întreprin
dere si instituție.

SUBIECTE PENTRU DAREA 
f DE SEAMA
' De fapt, rolul principial al dăirii 
de seamă este acela de a dezvălui 
adunării generale problemele prin-’ 
cipale ale cercului, secției sau 
colectivului sportiv și de a consti
tui o bază pentru desfășurarea dis
cuțiilor. In aceste condiții, este de 
la sine înțeles că darea de seamă 
trebuie să fie în primul rînd sin- 
®eră, să arate principalele metode 
de muncă și realizări, dar mai ales 
lipsurile și greutățile întîmpinate 
în munca sportivă.

In prima] rînd, trebuie să reiasă 
cum au răspuns cei aleși cu ocazia 
trecutelor alegeri la încrederea ce 
le-a fost acordată. Unii dintre ei, 
ca de pildă tov. Iuliu Mike, res
ponsabilul secției de baschet a 
colectivului Știința Cluj, Gavril 
Kereny, din .colectivul Progresul 
Finanțe-Sfaturi Cluj, C. Vîleu, 
președintele colectivului Progresul
I.T.B.  București sau Gh. Rășinaru 
din colectivul Locomotiva Sibiu, 
au dovedit prin fapte că au meri
tat încrederea acordată. Alții, în 
schimb, ca Emeric Bogdan și Gh.

Așa nu poate merge treaba bine
N-a fost ședință de analiză a ac

tivități; sportive din Valea Jiului 
în care una din conclluzii să nu fie 
că la colectivele sportive Minerul 
se face serios simțită lipsa tehni
cienilor.

In sfîrșit, după multe străduințe, 
asociația Minerul a reușit să tri
mită un tehnician în Valea Jiu’ui, 
in persoana tînărului absolvent al 
Institutului de Cultură Fizică, Ro
mulus Murateli.

Toată lumea a fost. mulțumită: 
sportivii din Valea Jiulu; pentru că 
aveau un tehnician, iar asociația 
pentru că reușise să le satisfacă o 
dorință justă. Singurul nemulțumit 
era profesorul Romulus Murateli. 
Așa de supărat a fost „tehnicianul" 
Romulus Murateli, că drept „răz
bunare", în lunile de vară a mun
cit doar cînd avea chef, iar acum, 
în plin sezon de activitate sportivă 
de iarnă... este în plină „hiber
nare" I Spre exemplu, de luni de 
zile, profesorul Romulus Murateli 
nu a mai fost prin colectivele spor
tive din Anmoasa, Petrila etc.

Ce are de spus în această pri
vință asociația Minerul ?

TEODOR ROIBU
de la suhredacția din Hunedoara 

Gyorfi din colectivul Progresul 
Finanțe-Sfaturi Cluj, Iosif Suhan, 
președintele colectivului Minerul 
Petrila, Constantin Voicu, preșe
dintele colectivului Progresul Foc
șani etc. au dat dovadă de delăsare 
fn muncă și atitudinea lor trebuie 
să formeze obiectul unor critici 
aspre în darea de seamă.

Desfășurarea muncii politice de 
mase în cadrul secțiilor colective
lor și în cadrul colectivelor spor
tive trebuie să constituie, de ase
menea, un capitol special at dări
lor de seamă. Sportivii din Hune
doara și cei din Oradea vor avea 
multe de spus despre gravele aba
teri ale unor fotbaliști de la Me
talul Hunedoara și Progresul Ora
dea, precum și despre ,,cinstea" cu 
care și-au îndeplinit sarcinile co
mitetele secțiilor respective. Acesta 
este un subiect vailabil pentru toate 
colectivele sportive; adunările ge
nerale au datoria să critice cu 
curaj orice manifestare nesănă
toasă, străină de spiritul nou al 
mișcării noastre sportive. Dările de 
seamă sînt cele care trebuie să 
constituie punctul de plecare al 
discutării principiale a probleme
lor legate de educarea tineretului 
sportiv.

Desigur, nu acestea sînt unicele 
probleme care merită să fie re
flectate în adunările generale. Fără 
îndoială că adunările generale res
pective vor cere socoteală consi
liului colectivului Progresul Tulcea 
de starea proastă a terenului de 
sport după cum vor trage la răs
pundere consiliul colectivului Fla
mura roșie „7 Noiembrie" Bucu
rești pentru insuficienta atragere 
a elementului feminin în sport, 
sau consiliul colectivului Avîntul 
Fălticeni pentru nerespectarea nor
melor financiare. Iată de ce dările 
de seamă trebuie să cuprindă toate 
problemele, să dezvăluie toate la

Groaznic -coșmar, domnule !\ 
Se făcea că activam!...

turile activității sportive, să arate 
toate lipsurile și greutățile, pen
tru a putea atrage masele de mem
bri în rezolvarea lor cu succes.
CU SPRIJINUL COMITETELOR 

DE ÎNTREPRINDERE
Nu este cazul să amintim aci 

despre sarcinile concrete pe care 
le au comitetele de întreprindere^ în 
domeniul dezvoltării activității 
sportive din întreprinderi și in
stituții. Ele sînt bine cunoscute și 
toată lumea știe că rodnica activi
tate a unor co'ective ca Flamura 

.roșie Ianoș Herbak Cluj, și U.T.A. 
Arad, Metalul Reșița. Progresul
I.T.B.  București și altele se dato- 
rește, în bună parte, contribuției, 
ajutorului și controlului permanent 
efectuat de comitetele de între
prindere. La ie', fiecare știe că în 
colective și cercuri sportive ca 
Flamura roșie F.R.B., din Capi
tală, Flamura roșie Dacia-Cisnădie, 
Metalul Republica, Progresul Iași, 
Progresai Zimnicea etc. unde lip
sește sprijinul comitetelor de în
treprindere, activitatea sportivă 
lasă mult de dorit. Hotărîrea Pre- 
zidiumului Consiliului Central al 
Sindicatelor cu privire la alegerea 
organelor sportive sindicale tra
sează însă sarcini precise tuturor 
organelor sindicale, de la comite
tele centrate pe ramură de produc
ție și pînă jos, la comitetele de 
întreprindere și grupele sindicale. 
De felul în care comitetele de în
treprindere var aduce ta îndeplinire 
aceste sarcini și de felul în care 
ele se vor preocupa de problema 
pregătirii și organizării alegerilor 
depinde direct nivelul și reușita a- 
ceslei acțiuni. Este bine ca și co
mitetele de întreprindere care pînă 
acum considerau munca sportivă 
ca pe una din ultimele lor preo
cupări să ia cu hotărîre în mină 
această problemă și s-o ducă pînă 
la capăt.

Cabinetul medico - sportiv 
din Sibiu

Cabinetul medlco-sportiv di'n ora
șul Sibiu a avut în cursul anului 
1954 o rodiKcă activitate. Mumca 
plină de abnegație a doctorului 
Rudolf Brandsh și a sorei Leonia 
Barbu a avut drept urmare asigu
rarea asistenței medicale la toate 
competițiile sportive desfășurate în 
localitate.

In cursul anului 1954 au fost fă
cute. 3.078 consumații la cabinet, 
control periodic, vizite medicale
F.G.M.A.  și G.M.A. și control la 
competiții sportive. Tot anul trecut, 
cabinetul medico-sportiv a tratat 117 
cazuri de deficiențe fiz'ce la spor
tivi.

Cifrele de mai sus vorbesc de la 
sine despre bogata activitate a 
acestui cabinet medico-sportiv. Tre
buie amintit și sprijinul acordat ca
binetului medico-sportiv de către 
comitetul orășenesc C.F.S. Sibiu, 
care l-a înzestrat cu toate aparatele 
necesare.

Vasile Ciolacu 
corespondent

,,Cupa triatlonului G. M. A.”

| n regiunile unde zăpada a căzut din abundentă și unde ti- 
• rierii pot deci practica In condtțiuni optime sporturile de iarnă, se 
desfășoară o intensă activitate sportivă. Cu acest prilej sînt trecute și 
numeroase norme G.M.A. la schi.

Spre exemplu, in Valea Jiului, din inițiativa comisiei raionale de 
control G.M.A. Petroșani, a fost organizată o frumoasă competiție 
dotată cu „Cupa triatlonului G.M.A.". Această inițiativă a avut un 
larg răsunet printre sportivi, care se prezintă in număr mare la 
startul întrecerilor.

(De la subredacția noastră)
(foto L Horvath)

Aspecte ale activității profesorilor 
de educație fizică din Capitală

De curînd, la liceul de fete nr. 16 
a avut loc o consfătuire a profeso
rilor de educație fizică din Capi
tală. Scopul ședinței a fost analiza 
muncii depuse <|e profesorii de e- 
ducație fizică în școli în perioada 
1 septembrie—31 decembrie 1954. 
Darea de seamă, prezentată de 
tovarășa metod istă Georgeta Sîr- 
bulescu, a arătat realizările și lip
surile din munca profesorilor de 
educație fizică din Capitală. Darea 
de seamă și discuțiile care au ur
mat au scos în evidență o îmbu
nătățire simțitoare a muncii de e- 
ducație fizică în școli, față de anul 
1953. La aceasta au contribuit și 
măsurile luate de secția de învă- 
țămînt a Sfatului Popular ai Capi
talei.

Astfel, o mare parte din cadrele 
necalificate, care predau educația 
fizică în școli, au fost înlocuite cu 
profesori de specialitate. S-au dis
tribuit școlilor materiale sportive 
necesare. S-au făcut inspecții pe 
teren, yenindu-se în ajutorul pro
fesorilor în curs de calificare. Ac
țiunile secției de învățăminit au fost 
sprijinite die mulați profesări de edu
cație fizică (de piildă, profesorii1' 
Dan Popescu de la școala medie 
n>r. 17), eare a reușit să imprime 
elevilor o disciplină comșUenită. Pro
fesoarele Silvia Negroamu și Jeiraica 
Eitefl, de la școala medie die fete 
nr. 21, au introdus în orele pre
date metode noi de'lucru. In unele 
școli, profesorii aiu organizat re
creațiile elevilor și au introdus 
înainte de are gimnastica de în
viorare.

Angajamentele anuale ap fost 
realizate și chiar depășite în ma

joritatea școlilor din Capitală. Aii 
fost însă și cazuri, ca cel al școlii 
medii de fete nr. 15, unde acesta 
angajamente n-au fost îndeplinita.

In unele locuri însă, s-a făcui 
simțită lipsa de colaborare între 
profesori. De pildă, ia ?•: -da me
die de băieți nr. 11. munca profer 
sorilor Mîrșaou și Doroftef a fost 
îngreunată de comportarea neoo- 
respunzătoare a profesorului Mi
hai Lupescu, responsabilul catedrei 
de educație fizică Acesta s-a îtn 
depărtat de colectiv, eschivîndu-se 
de la îndeplinirea sarcinilor ce-i re
veneau. Profesorul Lupesc (t trebuie 
să-și schimbe atitudinea, să se a- 
propie de colectiv și să pună în 
practică toată priceperea și cunoș
tințele pe care le are.

Discuțiile au scos la iveală și • 
altă serie de greutăți și deficiențe, 
ca lipsa eălt'.or de gimnastică, in
suficientul sprijin dat cadrelor 
slab pregătite și slaiba legătură cu 
„Palatul 'pionierilor". De asemenea» 
urnii profesori de educație fizică pri
mesc sarcinii în afara activității lor, 
ceea ce le răpește mult din timpul 
pe care ar trebui să-l folosească 
pentru dezvoltarea activității spor
tive d.in școli.

Cu toate lipsurile semnalate, acJ 
tivitatea profesorilor de educație 
fizică din școlile Capitalei a avut 
totuși un aspect pozitiv. Ținând 
seama de pregătirea pe oare o au 
și de experiența lor în muncă, pro- 
fesorii de educație fizică vor tre
bui să muncească în viitor și mai 
bine îndeplinindu-și cu cinste sar
cinile.

OVID1U IONESCU 
profesor de educație fizică

Organizarea întrecerilor de schi 
și săniuțe din cadrul Spartachiadei 
de iarrră a satelor s-a lovit în 
multe regiuni de o împotrivire 
neașteptată : spre deosebire de anal 
trecut, vremea continuă să se men
țină nefiresc de călduroasă, iar mult 
«șteptații fulgi de zăpadă cad... sub 
formă de ploaie sau lapoviță. Asta 
nu înseamnă însă că oamenii au 
încrucișat brațele și s-au resemnat. 
Dimpotrivă, dlin toate regiunile ne 
vin vești care arată că, în ciuda 
condițiilor atmosferice nefavorabile, 
întrecerea .sportivilor de Ia sate 
înregistrează noi și noi succese.

ÎNTRECERI AVÎNTATE
Dacă pîrtiile de schi și săniuțe 

nu pot fi folosite, în schimb, seara. 
Ia Căminele culturale, se încing în 
jurul meselor de șah partide apri
ge, care nu nasc mai puține co
mentarii decît... o „cristiană" exe
cutată cu măiestrie. Nenumărate 
sînt corespondențele care ne vin la 
redacție în această problemă. In co
munele din raionul Timișoara par
ticipă la întrecerile de șah 1475 
de jucători, iar în raionul Deta 
1536. In raionul Dej, îndeosebi în 
comunele Gilgău, Rus, Vad și Re
trag sînt angrenați îrr întrecerile do 
șah peste 900 de țărani muncitori. 
In raionul Agnita au participat la 
prima etapă 761 de concurenți, din-

PGRTUL POPU1AP 
Fag- 2-a Nr. 2566

Spartachiada de iarnă
tre care 214 fete. O bună mobilizare 
s-a reușit într-o serie de comune 
ca Niculijel, Frecăței, Mahmudia și 
M. Kogălniceanu, d'n raionul Tul
cea. In aceste comune au participat 
la întreceri 400 concurenți, dintre 
care 96 fete. Numai în comuna Pe- 
trofu din raionul Fetești au parti
cipat la întrecerile de șah ale pri
mei etape 124 de tineri țărani mun
citori, iar la S ALT. Făcăeni din 
același rajpn au fost antrenați în 
concursul de șah peste 80 de trac
toriști și mecanici din stațiune. Și 
aceste exemple pot fi continuate. 
Important este însă faptul căorga- 
nizarea Spartachiadei a reușit să 
atragă în întreceri sportive mase 
largi de țărani muncitor', colecti
viști și muncitori agricoli și că co
misiile de organizare, consiliile co
lectivelor sportive, profesorii de edu
cație fizică și instructorii sportivi 
obștești s-au dovedit capabTi să 
facă față sarcinilor de ordin tehnic 
și organizatoric.

Este adevărat însă că succese de 
felul celor citate mai sus n-au fost 
înregistrate decît m comunele în 
care comisiile de organizare și în 
primul rînd organizațiile U.T.M. au 
înțeles semnificația acestei mari 
competiții și au dat sprijinul nece
sar. In alte comune, ca de pilda 
Dimăvățul do Jos, S -mova și „Arta 
Marinescu" din raionul Tulcea, la 

S.M.T. Cobad'in (reg. Constanța), 
Răcăciuni, Mărgineni și Buhoci din. 
reg. Bacău, etc. întrecerile fie că 
n-au. fost organizate, fie că nu au 
reușit să angreneze, decît un număr 
infim de concurenți. Răspunderea 
revine, în egală măsură, comisiilor 
comunale, instructorilor sportivi și 
profesorilor de edlucație fizică din 
comunele respective, cit și organe
lor raionale care n-au dat îndru
marea necesară.

Este bine să arătăm că în re
giunile unde vremea a permis, au 
fost organizate și întreceri de sch!Î 
și săniuțe. Astfel, în comunele raio
nului Slatina întrecerile de schi au 
angrenat 46 de concurenți, iar cele 
de săniuțe 447. In raionul Beclean 
au participat la concursurile de schi 
423 de tineri, dintre care 85 fete, 
iar la Săniuțe 600 concurenți, din
tre care 170 felie.

SE ÎNTĂRESC COLECTIVELE 
SPORTIVE

A limita rolul Spartachiadei do 
iarnă a satelor la activitatea pur 
competițională constituie o gravă 
greșeală. In primul rînd, vasta ac
tivitate dusă pentru organizarea a- 
ceste! competiții trebuie să aibă ca 
scop, pe de o parte, asigurarea tu
turor organelor initeiresafe în dez
voltarea muncii sportive, iar pe de

a satelor
altă parte, întărirea organizatorică 
a colectivelor sportive Recolta.

In mare măsuiră, acest obiectiv a 
fost realizat, în cele mai multe re
giuni. Organizațiile U.T.M. au luat 
tn mină cu hotărîre problema or
ganizării Spartachiadei și, în frun
tea com sjilor de organizare, acti
viștii U.T.M. din regiuni ca Su
ceava, Arad, regiunea Stalin, 
PIoești etc. au dus o muncă încu
nunată de succes. Tot în urma in
teresului stîrnit de această compe
tiție, multe colective sportive să
tești au aderat Ia asociația Recoltai 
Astfel, 15 colective din comunele 
regiunii Galați, 20 de colective din 
raionul Găcști și multe colective să
tești din alte regiuni a-u aderat la 
asociația Recolta, începind să desfă
șoare o activitate organizată sub 
controlul asociației^

In colectivele Recolta. Sparta- 
chiada nu are numai roluil de a 
angrena masele de membri într-o 
activitate continuă. In multe colec
tive au luat ființă eu acest prilej 
noi "secții pe ramură de sport 
(schi și șah în colectivul Recolta
G.A.C.  Mirăslău, raionul Aiud, șah 
fn colectivele Recolta Ghinieș, Gri- 
goneai și Asău din raionul] Moinești 
etc.). Deplasările și simultanele date 
lie șahiști fruntași în regiuni ca 

București și Timișoara au contră 
bu.it la ridicarea nivelului calitativ 
al șahiștilor dinbr-o serie de co
mune ca Măureni, Tirol, Afumați, 
etc.

De asemenea, un important rol il 
joacă Spartachiada și în întărirea 
bazei materiale a colectivelor Re
colta. 150 de perechi de schiuri în 
comuna Corni (reg. Botoșani), 145 
de săniuțe, 10 perechi schiuri și 8 
jocuri de șah în raionul Suceava. 
227 șahuri, 435 perechi de s ur: și 
1250 de săniuțe în satele regiunii 
Hunedoara, 560 perechi, de sch uri, 
1900 săniuțe și 600 mese de șah în 
regiunea Cluj, iată doar citeva cifre 
care ilustrează -uriașa campanie de 
confecționare prin resurse locale a 
materialelor sportive de iarnă. In 
unele locuri, ■ muncitorii c-e la orașe 
au venit și în acest domeniu în 
ajutorul tovarășilor lor de la sate. 
De predă. muncitorii de la fabrica 
de ceramică din Miroslăvești au 
confecționat piese de șah din pă' 
mint ars. In multe alte regiuni, 
ajutorul colectivelor de la orașe s-a 
concretizat în donații de materiale 
și echipament, trimiterea de in
structori și de echipe demons'rative, 
etc.

★

Iată cîteva aspecte convingătoare 
asupra perspect:velor pe care Spar
tachiada de temă a satelor o des
chide dezvoltării mișcării sportive 
la sate.



fn pauza finalei: Sașa și-a schim bat părerea. Acum crede în victoria 
echipei lui și antrenorul îl va reintroduce în formație.

Un mediu nefavorabil vedetismului
Despre filmul „Jucătorul de rezervă”

Aducind pe ecran două personaje 
care recită din versurile mereu 
pline de prospețime ale lui Virgiliu, 
S. Timoșenko — scenaristul și re
gizorul filmului „Jucătorul de re
zervă" — ne-a determinat să folo
sim cuvintele Lsr.iui aillt mare poet al 
antichități — Horațiu — pentru a-i 
caracteriza această realizare : 
„..mise uit utile dulci" (îmbină uti- 
hll cu plăcutul).

Intr-adevăr, filmul acesta, la care 
se ride <tn belșug și din toată 
inima, nu urmărește să-l distreze 
pur_ și simplu pe spectator; el ri
dică probleme a căror importantă 
apare mai evidentă — dacă ținem 
seama de locul pe care ill ocupă 
sportul Tn viața oamenilor sovietici, 
to procesul de educare a tinerelor 
generații.

Problema centrală o constituie 
combaterea înfumurării (în limbaj 
sportiv: vedtetism). Scenaristul are 
meritul de a nu fi recurs în acest 
scop la o „lecție" plictisitoare și, 
in cocsecriță, ineficace, ci a lăsat 
Ca feluritele situații prin care trece 
înfumuratul Sașa Vesnușkin — ex
tremă st'nga în echipa de fotbal 
«Săgețile albastre" a uzinei de apa- 
’ rate de radio din Leningrad — să 
demonstreze spectatorului că vedetis
mul este o boală căreia climatul 
moral al sportului sovietic nu-i 
oferă un mediu prielnic de dez
voltare.

Echipa ..Săgețile albastre" pleacă 
tn sud Ia Suhisni, unde va intilni 
frrmația ..Fiarnura" in finala Cu
pei sindicatelor. In lotul care face 
deplasarea se află Sașa, Tratele 
său mai mic Vasea. care-i încă 
„rezervă" și Valea Oleșko, o priete
nă a lor, gimnastă în echiipa uzi
nei, care are concurs în aceeași 
localitate. Pe vaporul cu care călă
toresc de la Odesa la Suhumi. ei 
fac cunoștință cu diferiți pasageri: 
o actriță de cinema (Kartașova), 
doi oameni de știință (Voletov și 
Mafiutkina) și un bătirînel (Deduș- 
kin), un om plin de viață care-și 
atrage srmpaitta tuturor celor de pe 
bond. Amorul propriu al înfumura
tului Sașa suferă o grea lovitură 

cu aiint mai mult cu cit bătir'nne'l,uil 
Ekdușkin este pirefenat tîniărnduî 
fotbalist — și la discuții și la idians
— de către călătoarele ide >pe vapor.

In proastă dispoziție, Sașa pri
vește fără nici o încredere finala 
cu echipa „Flamura", despre care 
află in timpul călătoriei că învin
sese in semifinală cu 7:1, după un 
joc demn de niște maeștri. Pentru 
a nu lăsa echipă sub influența de
moralizantă a scepticismului aces
tui jucător, antrenorul îl înlocuiește 
pe Sașa cu Vasea, care-și vede îm
plinit visul de a juca intr-un meci 
mare La această bucurie a lui Vasea 
se adaugă o alta. Ei află întîmpilă- 
tor că Vadea „s-ar putea’* să-l iu
bească. Dragostea și încrederea ce 
i se acordase îi înzecesc puterile și 
Vasea face un joc strălucit, înscri
ind două goluri. De altfel, toată 
ectipa luțdă cu o asemenea însu
flețire incit scepticismul lui Sașa 
dispare, făcând loc unui entuziasm 
care-1 determină pe antrenor să-1 
reintroducă la pauză, în formație. 
Vasea il va înlocui pe portar, lovit 
la gleznă. Și-l înlocuiește cu suc
ces. căci reușește să apere o lovi
tură de la 11 metri, cu cinci mi
nute înainte de sfîrșitul jocului, cind 
scorul era 2—1 pentru „Săgețile 
albastre".

„Săgețile albastre" obțin victo
ria și cupa. Totodată, mișcarea 
sportivă îl recâștigă pe Sașa. un 
element cu fond sănătos care, cu 
ajutorul celor din jur, este vinde
cat și de înfumurare și de lipsa 
de încredere în forțele proprii. 
EXar, spartul mai înregistrează 
o victorie cu prilejul acestui meci. 
Asistînd la această firtadă. soția di
rectorului uzinei drn Leningrad
— care nu voia să audă de sport, 
și, ca atare, nici nu înțelegea pa
siunea soțului său pentru fotbal — 
devane, în cele din urmă, o specta
toare înflăcărată. (In tumultul a- 
alamațiilor adresate fotbaliștilor din 
Leningrad, ea declară soțului său: 
„Fotbalul este pasiunea vieții 
mele").

S. BONIFAC1U

Trei sportive drntr-im mw oraș
Olga, Sabina șâ Fîlofteia... Treî 

sportive, trei prietene bune. <3ei ce 
le cunosc s-au obișnuit să le vadă 
întotdeauna împreună; la antrena-’ 
mente, la cinematograf. în excursii. 
Ghiar în timpul adunărilor orga
nizației sari în ședințele de lucru 
tot laolaltă sînt. Intr-un cuvînt, 
fetale sînt nedespărțite. Dimineața 
pornesc vesele la lucru, intră pe 
poarta întreprinderii și pontează 
mail totdeauna aceeași oră. Fie
care se îndreaptă apei spre secția 
în care lucrează; Olga la croft 
fețe, Sabina la secția de vaiorifi- 
care a deșeurilor, iar Fiiofteia la 
tălpuit. Se vor întilni de acum nu
mai în timpul mesei, cind, desigur, 
vor reține aceeași masă, cea din 
colț.

In întreprinderea „11 Iunie” din 
Rm.-Vîlcea ele muncesc de puțină 
vreme, mimai din martie anul trecut, 
cînd au terminat școrl? profesio
nală. Har, prietene sîrrt încă din co
pilărie. S-au născut în același car
tier, pe aceeași stradă. Au copilărit 
împreună, au urmat cursurile șco
lii elementare și tot împreună s-au 
înscris la școala profesfomfă de 
pielărie. Gînd au terminat cursurile 
au fost repartizate aici, în oraș, la 
întreprinderea de încălțăminte „II 
Iunie'". Se atașaseră foarte mult de 
locurile dragi ale copilăriei, de oa
menii de la care au învățat atîfea 
lucruri folositoare- Le-ar fi fost 
greu să se despartă de tovarășele 
lor de echipă, alături de care au 
cucerit atîtea victorii.

Nu-și mai aduc aminte preois 
cînd și unde au încercat bucuria 
primilor pași în sport. Fapt este că 
acum ele sînt trei jucătoare de 
bază ale echipei de handbal care 
a cucerit titlul de campioană re
gională, Olga portar. Sabina ex
trem stînga și Fiiofteia centru ata
cant Bune handbaliste, dar și 
bune atlete; Sabina Cîrstea aleargă

De la stingă la dreapta: Fiiofteia Diaconescu, Olga Weber și 
Sabina Cirstea.

Concursul de tenis de masă de la Cluj
CLUJ. De curînd au avut loc în 

orașul nostru o serie de întreceri 
interesante. La proba de echipe 
bărbați, la care au participat 7 e- 
chipe, primul loc a fost ocupat de 
formația Progresul (Gavrilescu, 
Paneth, Rujdea) care a întrecut în 
finală echipa secundă a aceluiași 
colectiv (Zador, Fleischer, CobirzaM) 
cu scorul de 5-1. Pe următoarele 
tocuri s-au clasat în ordine echi
pele Voința I și Progresul III. La 
echipe femei, formația Progresai 

„suta" în 13,6 și sare în lungime 
4,50 m. Fiiofteia Diaeonescu arun
ci cri,grenada 48 de metri (în a- 
nul 1953 a cucerit titlul de cam
pioană republicană de junioare) și 
Olga Weber aruncă greutatea la 
mai mult de 8 metri. Toate trei 
sînt campioane ale regiunii Pitești. 
O mîndrie pentru colectivul lor.

Dar, să revenim la noua lor pro
fesie. Spuneam că au absolvit școa
la profesională de 10 luni. A fost 
o perioadă suficientă pentru ca ate 
să dovedească ceea ce au aciunif- 
lat în anii de învățătură. Olga a 
muncit cu tragere de inimă și în 
scurt timp a devenit fruntașă în 
producție; Sabina n-a ajuns încă 
printre cei fruntași, dar depune 
foarte multă conștiinciozitate în 
muncă și este disciplinată. Dar Fi
iofteia? Ce se întîmplă cu ea ?...

Ia fața întreprinderii, Olga a 
întîlnit-o, ca de obicei, pe Sa
bina. Era singură, pe semne Fiiof
teia încă nu sosise.

— N-a venit încă î
— Nn,
— S-o ti supărat A dăscălit-o 

azi maistrul. Dar. cît este de su
părată, tot este vinovată

— Eu cred că trebuie să discu
tăm serios cu ea. Să-i arătăm că 
nu-i deajuns să fii sportivă bună, 
ci trebuie să și muncești acolo 
unde e nevoie și nu așa cum face 
Fiiofteia noastră: „Nu-mi place 
aci, vreau în secția cealaltă". Se 
schimbă pe urmă și din secția 
asta în alta. Mereu același lucru 
Urte că vine. Am s-o poftesc la 
mine asiă-seară.

★
Era tîrziu când Fiiofteia pleca de 

la Olga. O stăpînea un sentiment 
nou, o stăpînea hotărîrea de a _se 
îndrepta. „De-ar veni mai repede 
ziua de mîine să le arăt eu ce pot* ’.

PETRE MIHAI

(Tocnpa, Gavrilescu) a învins în fi
nală echipa Flamura roșie (Biro, 
Nicufescu) cu 3-0. In întrecerile 
individuale s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: simplu fe
mei: finala: Marta Tompa
(Progresul) - Gabriela Biro (Fla. 
mura roșie) 2-1; simplu bărbați: 
finala Gavrilescu (Progresul)-Flei
scher (Progresul) 3-2.

de Ia subredacția noastră 
din Cluj

Ciclu’ de conferința 
metodico-științifice
In procesul de pregătire și 

instruire a sportivilor noștri s-a 
făcut simțită necesitatea organi
zării unor conferințe cu carac
ter metodico-științific. Pentru 
antrenorii și cadrele noastre 
tehnice, aceasta ar fi constituit 
prilejul unor folositoare schim
buri de experiență, în scopul cu
noașterii și generalizării meto
delor de antrenament și a expe
rienței. înaintate a sportului so-, 
vietic. La cererea antrenorilor și 
cadrelor noastre tehnice, Corni-*  
tetul pentru editură fizică și 
sport de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri din R.P.R. împreună cu 
Institutul de cultură fizică au 
luat inițiativa organizării unui 
ciclu de conferințe cu subiecte 
privind pregătirea metodico-stiin- 
țifică multilaterală a sportivilor.

Conferințele vor avea loc din 
două în două sâptămîni, vinerea 
după-amiază, la sediul C.C.F.S, 
din str. Vasile Conta nr. 16. 
Prima conferință a fost fixată 
pentru vineri 11 februarie, ora 
18, la sediul C.C.F.S., fiind in
titulată : „Despre planurile de 
perspectivă". Va conferenția tov.
I. Șictovan, director de studii și 
șeful catedrei de teoria educației 
fizice de la I.C.F. După confe
rință va ruga un film. Sînt in
vitați a lua parte toți antre
norii, tehnicienii și profesorii de 
educație fizică.

Iată tematica următoarelor 
conferințe; — Corelațiile exis
tente în procesul de antrena
ment între calitățile fizice de 
bază. — Corelația între tehnică 
și tactică. — Antrenorul, edu
cator al tineretului în spiritul 
moralei comuniste. — Pro’oțema 
folosirii eforturilor maxime în 
antrenamentele sportivilor. — 
Forma sportivă. — Indicații și 
contraindicații în folosirea fac
torilor și a sporturilor compli
mentare în diferite etape ale an
trenamentului. — Despre indi
vidualizarea antrenamentului. — 
Indicații în legătură cu folosi
rea masajului în procesul de pre
gătire înainte de concurs, în 
timpul concursului și după con- 
ciă's. — Despre încălzire. — Me
todica alcătuirii lecției în dife
rite perioade de antrenament. — 
Munca de cercetări, factor im
portant în ridicarea nivelului 
profesional al antrenorului și în 
îmbunătățirea procesului de in
struire și antrenament.

In focul întrecerii sportive, în 
lupta cu adversarii, cu metrii, cu 
secundele, acolo este locul de în
cercare a caracterului unui spor
tiv. Acolo se pol vedea nu numai 
roadele pregătirii tehnice, a’e an
trenamentelor. dar și ale educației 
sportivului. Ne sînt vii în minte 
isprăvile cicliștilor noștri în re
centul Tur al Egiptului. Nu este 
oare limpede pentru oricine că 
frumoasa lor comportare a rele
vat nu nurna; o tehnică avansată, 
•o tactică adecvată de la etapă la 
etapă, dar și o excepțională pute
re de luptă, combativitate, un 
exemplar spirit de echipă?

întrecerile sportive pu relevă 
însă întotdeauna numai aspecte 
pozitive în ceea ce privește pre
gătirea sportivilor. Sînt unele 
cazuri cînd pe terenul de sport ies 
■în evidență nu atît lipsurile de or
din tehniic ale cutăm: sportiv sau 
cutărei echipe, ci, m,a:i ales, slăbi
ciuni serioase în educația sportivi
lor. Aceasta arată că nu peste tot 
problema educării șportwilor este 
privită cu toată seriozitatea și 
răspunderea, deși este incontesta
bil că pretutindeni unde această 
problemă este neglijată, acolo își 
găsesc teren prielnic rămășițele 
educației burgheze. Se naște o 
întrebare firească : de unde provin 
lipsurile ce se manifestă în mun
ca de educare a sportivilor ? Nu 
încape nici o îndoială că una din 
cauzele principate este atitudinea 
formalistă pe care unii dintre ac
tiviștii sportivi și antrenori o ma

Unele aspecte din munca de educare a sportivilor
nifestă față de această problemă. 
In mod greșit, educarea sportivi
lor este considerată ca un proces 
rupt de activitatea sportivă, de 
frămîntările de zi cu zi ale colec
tivului, ale sportivilor. Așa se ex
plică de ce se mai întîlnesc și azi 
antrenori care consideră că această 
problemă n-ar face parte — chi
purile — din atribuțiiuiile lor di
recte. Ei sînt liniștiți la gîndul că 

•educarea sportivilor se face pe alte 
căi — prin participarea la diferi
tele forme de învățămînt politic, 
prin lecțiile și conversațiile pe 
teme politice, etc. — lor rămînîn- 
du-!e sarcina de a se ocupa de la
tura „tehnică” a pregătirii sporti
vilor. Acesta este un aspect al 
atitudinii formaliste față de pro
blema educării sportivilor. Ar mai 
trebui amintit aici și despre acei 
activiști sportivi, membri ai consi
liilor colectivelor sportive sau ai 
birourilor secțiilor pe ramură de 
sport care, la rîndul lor, își re
zumă toate preocupările în ceea ce 
privește educarea sportivilor I'a 
cîteva lecții, de multe ori și aces
tea pregătite în grabă. Este sufi- 
aient atît ? Vom răspunde prin- 
tr-un exemplu. Nu de mult am 
avut prilejul să stăm de vorbă cu 
doi tineri sportivi, un baschetba
list și un handball ist. Fiecare 
dintre ei ne-a arătat că în anul 
1955 nu mai vrea să joace la echi

pa de pînă acum, respectiv Pro
gresul O.P.C.S. și Dinamo VI. ci 
va prefera să activeze în categorii 
inferioare. Firește, aceste mărtu

risiri ne-an surprins. Amtndoi își 
meritau pe deplin locurile în echi
pă. Atunci, de ce vor să se trans
fere ? Explicația diferă cu puțin 
de la un caz la celălalt și s-ar pu
tea exprima așa: „Orele pe care 
noi le petrecem pe terenul de 
sport trebuie să fie într-adevăr ore 
de destindere, de întărire fizică și 
morală, în sporturile noastre, 
sporturi de echipă Lucrul acesta 
devine posibil de abia atunci cînd 
există fibre puternice care să ne 
lege pe toți cei ce facem sport la
olaltă. In echipele din care am fă
cut pairte pînă acum jucătorii nu 
cinau uniți între ei prrrrtir-o adevă
rată prietenie. Să faci sport, să 
joci într-o echipă, fără să fii bun 
prieten cu toți cei alături de care 
încerci bucuria victoriilor sau de
cepția înfrîngerilor, asta nu se 
poate". Dar de ce nu există o prie
tenie strînsă între jucătorii echipe
lor pomenite mai sus ? Fiindcă ei 
se întîlneau numai la antrenamente 
și la meciuri. Nimeni nu s-a preo- 
cupait să lărgească sfera preocupă
rilor lor comune și, cu răbdare să-i 
apropie tmml de ailtut, să sudeze 
colectivul. Toate .acestea n-air în
semna oare o contribuție la edu
carea sportivilor ?

Din cele spuse se desprinde lim
pede necesitatea de a folosi în 
munca de educare a sportivilor 
metode cît mai variate, cît mai 
cuprinzătoare. Această necesitate 
a fost înțeleasă in multe locuri și 
rezultatele n-au întîrziat să se 
arate. Iată, de pildă, colectivul 
sportiv Recolta din Ghimbav. Con
ducerea colectivului, instructorii 
voluntari, au înțeles cît de prețios 
sprijin pentru educarea sportivilor, 
este forța colectivului. Ei au ur
mărit cu consecventă, ca această 
forță 6ă crească, să acționeze, să 
îndrepte. In cadrul colectivului 
din Ghimbav au fost*  organizate 
vizionări de filme pentru membrii 
colectivului (și nu numai filme 
sportive), vizionări urmate de dis
cuții despre eroii filmelor, despre 
temă, despre interpretare ; au fost 
organizate recenzii ale diferitelor 
cărți, conferințe, serate, ale spor
tivilor. Aceste manifestări i-au 
apropiat unii de alții pe sportivii 
colectivului, din ori ce secție ar 
face ei parte. Acum ei formează 
o adevărată familie și atunci cînd 
unul greșește, ceilalți sînt - gata 
să-l ajute. Desigur, experiența co
lectivului din Ghimbav nu epui
zează nicL pe departe toate posi
bilitățile, toate căile, care pot și 
trebuie să fie folosite pentru edu
carea sportivilor.

In multe din colectivele noastre 
sportive și, îndeosebi, în cele care 

au echipe în campionatele repuMk 
cane, se organizează lecții pentru 
sportivi. Aceasta este o metodă 
justă, dar rezultatele sînt siabe 
atunci cînd este singura metodă 
de educare folosită, Totuși, aceste 
lecții trebuie întocmite cu atenție. 
Este util să arătăm cum a fost 
rezolvată această problemă într-un 
colectiv sportiv școlăresc din tto 
niunea Sovietică (colectivul școlii 
medii din Bara regiunea Vinni- 
ța) : „Membrii secțiilor sportive 
și organizatorii sportivi dezbat în 
lecțiile lor nu numai problemele 
sportului. Ei leagă problemele cute 
furii fizice cucele ale vieții obștești, 
vorbesc despre marile construcții 
ale comunismului, despre oamenii 
vrednici ai patriei, eroi ai mun
cii, campioni ș; recordmani In 
lecții interesante și convingătoare 
se educă patriotismul, simțâmîn- 
tul de mîndrie pentru patrie, se 
naște dorința de a învăța cît mai 
bine și de a obține succese".

Acestea sînt cîteva din problem 
mele muncii de educare a sportk 
vifor. Sportivji noștri trebuie edu^ 
câți în spiritul dragoste; fierbinți 
față de patrie, ai devotamentului 
pentru cauza clasei muncitoare. 
Aceasta este o sarcină de onoare 
a întregii mișcări sportive. Există 
în colectivele noastre sportive for
țe suficiente pentru îndeplinirea 
cu succes a acestei sarcini.
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ECHIPA C. C. A. A CÎȘTIGAT CAMPIONATUL REPUBLICAN DE HOCHEI PE GHEAȚĂ
Rezultatele ultimelor jocuri

Se poate vorbi in sport despre 
un anumit dramatism specific 
„marilor finale", acelor întreceri tn 
care sorții de izbind® saltă ca-ntr-o 
horă, în care balanța victoriei în
clină atari de-o parte cînd de alta, 
In care suporterii ți spectatorii trec 
«te la dipe de entuziasm la mo
mente emoționante, neliniștitoare, 
tn care fazele Incerte se precipită 
și deznodămintul depinde de... un 
fir de ață I Ața a fost sîmbătă sea
ra ia Orașul Stalin, la meciul de 
hochei CCÂ-Avîntul Miercurea Ciuc, 
meci care avea să decidă echipa 
campioană pe 1955, prima campi
oană a țării pe anul acesta. . '

Înaintea acestui ioc, CCA se 
prezenta avantajată de victoria cu 
3—1 obținută m tur și de un gol
averaj cu mult mal bun, ceea ce 
contează enorm pentru starea -psi
hică in care o echipă intră pe te
ren l._ Cu toate acestea, Avîntul 
Miercurea Ciuc avea o șansă apre
ciabilă «te a cuceri invidiatul titlu: 
o victorie cu orice scor, care ar fi 
reprezentat o diferență de trei punc
te, le-ar Ii adus celor din Miercu
rea Ciuc tricourile de campioni..

Ora 21— Nerăbdarea maior de 
spectatori afiați ta tribunele pa
tinoarului Filimon Sirbu a ajuns 
ta culme. Sint aici sportivi vemți 
special pentru acest meci de Ia 
București, de pe toată valea Pra
hovei și, desigur, nu lipsesc nici pa
sionalii susținători ai Avântidui, 
veniți special de la Miercurea 
Oue—

In urale nesfîrșite echipele intră 
pe gheață ți încep întrecerea în 
formațiile : CCA : Dron, Ganga, 
Raduch, Lorincz, Naghi, Dlugoș și 
AVINTUL: Sprencz 1, Spirer, 
Torok 1. Fodor, Szabo, Ferenczi.

De ta început Avintul joacă dez
lănțuit- Pentru a deveni campioni, 
<x-i din Miercurea Ciuc trebu'e să 
dștige, și încă la o diferență apre
ciabilă. In consecință, ei pornesc 
fn trombă peste adversar, trag la 
poartă de la treime sau chiar din 
zona neutră și urmăresc cucul cu 
tenacitate. CCA este surprinsă de 
această ofensivă «iezlănțuită și 
reacțlcrează slab. Se fac schim
bări de linii. La CCA intra 
Mdzgăreanu, Czaka, Zograji, Fla- 
maropol, Peter iar la Avîntul 
Fenke, I, Incze III, Incze II, 
Incze I, Covaci l (Togănel). In 
min. 8, Incze II trimite in fața 
porții și Covaci I înscrie : 1—01 
Urmează o netă dominare a Avtn- 
tuhii Min. 12: «Sntr-un angaja
ment la poarta Avtatuîui, puci»

Campionatul
Timp de două ziîe, miercuri și 

Jd săptămina trecută, tir-pte a fost 
destul de favorabil pentru desfă
șurarea finalelor campionatului re- 
publ'-can de patinaj viteză pe anul 
M55

Patinoarul din parcul orașului 
Cle; a oferit in aceste zile o ghea
ță acceptabilă pentru disputarea 
probelor. In special joi, gheața a 
fcet destul de bună și «fatorită a- 
cestui fapt concurent: i au putut a- 
aalta recorder de existente la dife
rite probe. Juniorii Ștefan Csato șs 
Gheorghe Katona, amindoi din co- 
tecth-ul Avintiri Mereurea Ciuc. 
au reușit fiecare să corecteze ațe 
'două recorduri R.P.R. la categoria 
lor de vîrstă. De asemener, Mag
dalena Fazeka*  (Știința Cluj), după 
ce rn prima zi Ia proba «te 500 me
tri căzuse și pierduse astfel tâttal 
de campioană, a reușit ta ziua a 
doua să oștâge ta proba de 3000 
metri cu un timp care îmbunătă
țește cu peste 3 secunde recordul 
țării la această probă (657,09).

De altfel, lupta strinsă care în
cepuse între concwenți pentru cu
cerirea titlurilor de campioni RPR. 
precum și intrarea ta concurs a 
patinatorilor fruntași (Sarea, Kurt, 
Gămulea, Szekely, Elena Crețn) 
reîntorși de la Alma-Ata, lăsau să 
se întrevadă că următoarele probe 
vor aduce rezultate superioare și 
ca atare noi recorduri. Timpul însă 
s-a schimbat brusc obligîndu-î pe 
«rganizatori să întrerupă cancur- 
Bufi. dm ca<uaa stării de impractioabi- 
Bta te a ghețiiii.

j AU REÎNCEPUT FINALELE I 
’ CLUJ 7 (prin telefon de la sub- 
redacția noastră). Astăzi (n.r. iert) 
termometrul arăta. în Cluj 1— 3 
grade, gheața a fost bună și de a- 
ceea probele dm cadrul finalei cam- 
ptonatelor de paitinaij viteză Ou pu- 
aut fi refulate. S-iaiu disputat 4,probe: 
3000 metri jiunijori 15-16 ani, 3000 
metri junioare 16-17 ani, 1500 me
tri juniori 17-18 ani și 1000 metri 
junioare 16-17 ani.

La 3000 metri juniori victoria a 
■evenit patinatorului Gheorghe Ka
lona (Avîntul M. Giuc) cu timpul 
de 6.17,6 min. ceea ce reprezintă

ajunge la Incze I care face o cursă 
spectaculoasă și înscrie : 2—01

Se poate spune că lupta 
pentru flîul de campion deaDia 
acum începe. Jocul șe mai 
echilibrează. In ultimele minute ale 
reprizei, Incze II are ocazia de a 
urca scorul. Driblează un adversar, 
doi, dar cade tocmai cmd — sin
gur în fața porții — se pregătea 
să tragă.

Primul minut al reprizei a «tenia 
a decis medul. Pornit pe ofensivă 
dezlănțuită, Avîntul neglijează »- 
pararea. Peter scapă singur, 
Sprencz iese defectuos și— 2—1 ! 
Din acest moment, CCA redevine 
echipa pe care am cunoscut-o în 
tot timpul campionatului : s‘Jptnă 
pe sine, viguroasă, agresivă, ta 
schimb, cei «lela Avintul, se pre
cipită, atacă tadirjit, dar lasă ad
versarii nesupravegheațî în zona de 
centru. Intr-o astfel! «ie situație 
(min. 5). Peter primește cucul, se 
duce singur pînă la poartă și prin- 
tr-un șut bine plasat aduce e- 
galarea. Remontată moral, echipa 
CCA atacă acum contiruu. După 
trei minute, tot Peter înscrie al 
treilea gol- Este rtadul echipei mili
tare si aibi obișnuita perioadă de 
siăbere a tempouhii ți Incze II ra
tează o mare ocazie. I! imită la 
poarta cealaltă Dtagoș; apoi, la 
poarta lui Dron, șutează Szabo. 
Din nou ratează Dlugoș...

Ultima repriză. Primele zece mi
nute slut egale și scorul nu poate 
fi modificat. Se schimbă porțile și 
Avîntul atacă acum viguros. Incze 
I scapă de la centru, patinează ta 
mare viteză spre poartă, Dron iese, 
dar se pare că nu va putea evita 
egalarea... Șutul lui Incze este ful
gerător și... un zăngănit puternic 
se aude în vacarmul de pe teren. 
Pucul a lovit bara de metal, a 
revenit ta teren și din cîteva pase 
a ajuns ia poarta Avîntului. Aici, 
Flama roțpol Înscrie : 4—2 1 Urmea
ză opt minute ide mare tensiune. 
Incze II face o cursă ide la cen
tru șî în fața porții ratează. Pu
cul ajunge ta Naghi, care se lan
sează ta atac și... ratează și el l 
Din nou Incze I are ocazia de a 
•gpta, dar trage în portar. Apoi. 
Lorincz ’II imită, astfel că scorul 
final rătntae 4—2 pentru C.C.A.

Arbitrii I. Lupu și L. Sîngeor- 
zan au condus competent și au
toritar, cea mai disputată partidă 
1 campionatului. Merite pentru «M- 
namiad spectacol pe care l-au o- 
ferit celor 6000 de spectatlri revin, 

republican de patinaj viteză
\

Magddena Fazekaș in timpul cursei de 3000 metri, in care a realizat 
un nou record republican de senioare

Iun nou record R.P.R. (v.r.-6.18,6). 
Pe lacurile următoare s-au clasat: 
Sabin Doctor (ProgTesui Cluj)- 
6.42,4 și Victor Radulescu (T. D. 
Bucureșt:)-6.44,4. La 3000 metri ju
nioare 16-17 ani. locul fafîî a fost 
ocupat de Draga Vraniclici (T. D. 
București) -cu 7.33,7, urmată ta 
ordine de Iulia Moldovan (Progre
sul Cluj)-8.30,9 și de Renatte Kot- 
sch (Voința Sibiu)-8.363. La pro
ba de 1500 metri rezervată junio
rilor de 17-18 ani a participat h» 
afară de concurs și patinatorul 
Geza Szekely (Progresul Cluj) re
întors de la tabăra <fe pregătire de 
la Alma-Ata. El a realizat timpii! de 
2.55,7 min. Ștefan Csatho (Avîntul 
M. Ciuc) a realizat 2.56,9 ocuptod lo
cul întâi ta concurs, urmat de Alex. 
Grigore (Loc. Buc.) 3.06,6. Ultima 
probă din cadrul categoriei juni
oare-16-17 ani, aceea de 1000 me
tri, a revenit — ca și celelalte trei 
- patinatoarei Draga Vranielici (Ț. 
D. Buc.) cu timpul de 2.14,6. Pe 
următoarele două locuri s-au cla
sat Iulia Moldovan (Progresul 
Cluj) 2.37,4 și Renatte Kotsch 
(Voința Sibiu) -3.39,5.

Concursurile continuă astăzi și 
| mîine. ,.

în rgală măsură, ambelor echipe. 
Putem spune chiar că, după aspec
tul jocului, un rezultat de egalitate 
ar fi fost mai just în întâlnirea de 
sîmbătă. La siirșitul jocului, pu
blicul Fa aplaudat călduros pe ju
cătorii celor două echipe, ovațio- 
aîndu-i todehmg pe campioni, care 
și-au atras simpatia nu numai prin 
calitatea jocului, dar ți prin com
portarea lor sportivă.

Cri despre CCA, putem spune 
că, deși ta medul «te care ne-am 
ocupat n-a mai reeditat integral 
exceienteie comportări anterioare 
ea a confirmat totuși că e cea mai 
bună echipă a noastră ta ora actu
ală și că a cîștigat pe deplin me
nit trtU de campioană a țării. In 
Jocul de sîmbătă, CCA a știut să 
profite de fiecare greșeală a ad
versarilor. A fost o echipă orga
nizată, care s-a orientat în joc, 
ți a avut resurse fizice și morale 
pentru a remonta un avantaj de 
două goluri tatr-un joc atît «ie 
greu ți pe o gheață deslul de ne
favorabilă. Din formația învingă
toare s-au remarcat: Czaka, Dron, 
Peter și Flamaropol. (Acesta mai 
ales ea îndrumător și coordonator 
pe teren). De la Avîntul, merite 
deosebite și-au cîștigat ta jocul de 
6taibătă Ferenczi și Incze II.

In ultima etapă a campionatului 
categoriei A s-au mai disputat două 
jocuri. Știința Cluj a întrecut Vo
ința București cu 10—3 (4—2, 
2—0, 4—1), idluipă un joc în care 
bucureștenii conduceau cu 2—0. Au 
marcat: Covaci V (3), Csasar (2). 
Tacaci (2), Hajdu (2) și Osaka II 
pentru studenți, Vamiiec (2) și 
Georgescu pentru bucureșteni. Ar
bitri : M. Haivas și L. Vacar.

Deosebit die disputat a fost jo
cul Metalul Steagul roșu—Dinamo 
Tg. Mureș, în oare metaluirgiștii 
au cîștigat cu 2—-1 (1—0, 1—1,
0—0), după o întrecere foarte echi
librată, al cărei rezultat just ar fi 
fost o egalitate. In repriza a 11-a, 
Dinamo a jucat 7 minute în cinci 
oameni, timp ta care Metalul a ra
tat numeroase ocazii. Au înscris: 
Szabo și Racoviță, respectiv Hollo. 
Arbitri : Fl. Marinescu și L Flo-
rescu.

In urma acestor rezultate, cla
samentul definitiv este următorul:
1. C.C.A. 10 10 0 0 94: 6 20
2. Avîntul M. Ciuc 10 802 94:18 16
3. Știința Cluj 10 514 52:56 11
4. Metalul St roșu 10 316 27:62 7
B. Dinamo Tg. Mureș 10 118 14-72 3
C. Voința București 10 115 23:95 3

RADU URZICFANU

Prograwul campionatului masculin al categoriei A la volei
TURUL Btapa I-a 13 februarie

Dinamo IX—Dinamo București.
FI. roșie Tg. Mureș—C.C.A.
Locomotiva București— Metalul Orașul Stalin 
Progresul Buctârești—Știința Cluj
Știința Arad— Știința Timișoara

Etapa H-a : 20 februarie
Locomotiva București—Flamura roșie Tg. Mureș 
Progresul Btâcurești—Știința Timișoara
Dinamo IX—Știința Cluj
Știința Arad—C.C.A.
Metalul Orașul Stalin—Dinamo București

Etapa Ill-a : 27 februarie
Știința Cluj—Locomotiva Bițeurești
Știința Timișoara—Dinamo București
CCA.—Metalul Orașul Stalin
FI. roșie Tg. Mureș—Dinamo IX
Știința Arad—Progresul București

Etapa IV-a: 6 martie 
Locomotiva București—Știința Arad 
Progresul București—Flamura roșie Tg. Mureș 
Dinamo IX—C.C.A.
Dinamo—Știința Cluj
Metalui Orașul Stalin—Știința Timișoara 

Etapa VH-a (intermediară): 16 martie
Dinamo—Locomotiva București
C. C. A.— Progresul București

Etapa V-a : 13 martie
Știința Timișoara—Locomotiva București

C. C. A — Știința Cluj
Flamura roșie Tg. Mureș—Dinamo București 
Știința Arad—Metalul Orașul Stalin 
Progresul București—Dinamo IX

Etapa VIH-a (intermediară) ; 17 martie 
Locomotiva București - Progresul București 
Dinamo București—C.C.A.

Etapa Vi-a: 20 martie
Locomotiva București—Dinamo IX
Dinamo București—Știința Arad
Metalul Orașul Stalin—Progresul București 
Știința Cluj—Flamura roșie Tg. Mureș 
Știința Timișoara—C.C.A.

Etapă IX: (intermediară) 24 martie
C.CA.—Locomotiva București
Progresul București—Dinamo București

Etapa Vil-a : 27 martie
Știința Cluj—Metalul Orașul Stalin
Știința Timișoara—Dinamo IX
FI. roșie Tg. Mureș—Știința Arad 

Etapa VIII-a:’ 3 aprilie 
MJinamo IX—Știința Arad
Metalul Orașul Stalin—FI. roșie Tg. Mure- 
Știința Cluj—Știința Timișoara

Etapa IX-a : 10 aprilie
Dinamo IX—Metalul Orașul Statin
Știința Arad—Știința Cluj
FI. roșie Tg. Mureș—Știința Timișoara

„Cupa 16
Prin organizarea concursului de 

sală din cadrul Cupei 16 Februa
rie. putem considera deschisă ac
tivitatea atletică competițională a 
anului 1955. Sala Floreasca 'II din 
Capitală a găzduit sîmbătă și du
minică întrecerile unui număr des- 

' tu] de mare de atleți bucureșteni 
și din alte orașe ale tării, ele con
stituind un bun prilej de verificare 
a stadiului actual de pregătire. Cu 
acest prilej au fost doborîte, ega
late și stabilite un număr de 10 re
corduri republicane, pe teren aco
perit

La acest concurs au existat iasă 
și multe absențe. D*acă  unii, din
tre cei care n-au concurat, stat 
motivați pentru absența lor, în 
schimb alții nu au nici un iei de 
motiv, așa cum este, de pildă, cazul 
lui Ion Opriș.

Iată cîteva dintre rezultatele în
registrate: 50 m. plat (B) finale: 
1. Șt. Pri6iceanu 5,9 sec record 
de sală ; 2. Al. Stoenescu 5,9 sec.; 
3. M. Pop 6,0 sec. ; 50 m. plat (F) 
finală: 1. Letiția Bardaș 6,7 sec. 
record de sala; 2. Maria Zotu 6,9 
sec.; 3. Dora Copîinde^nu 7,0 ; 
înălțime (B) : 1. Al. Merică 1,85 
tn.; 2. X. Boboc 1,70 ; 3. V. Cincă 
1,70 ; 4. P. Ion 1,70 ; lungime (F) :
1. Letiția Bardaș 5,02 m.; 2. Iutta 
Haffer 4,98 ; 3. Gabriela Belu 4,88 ; 
triplu salt : 1. M. Stein 13,42 m;
2. G. Vintilă 13,18; 3. S. Raco- 
viță 12,92; greutate (F.) : I. Ana 
Roth 12,09 m. record de sală ; 2. 
Alexandra Tănaoe 10,95; 3. Ma
ria Vintillă 10,88 ; 35 m. garduri 
(B) finală : 1. A. Moarcăș 5,4 sec.;
2. M. Ursac 5,5 record de sală 
lla juniori; 3. Ion Steriade 5,5; 
40 m.g. (F) finală : 1. Silvia Băl- 
tăgescu 6,7 sec. record de sală 
egalat ; 2. Elena Streza 6,8; 3. 
Magdalena Ionescu 6 8 ; lungime 
(B) : 1. C. Barta 6,67 m. ; 2. D. 
Petrescu 6,63; 3. C. Farcaș 6,15; 
greutate (B) : 1. M. Raica 15,02 
m. ; 2. L. Purdea 13,61 ; 3. N. Iva
nov 13,26; înălțime (F) ; 1. Eva 
Mayer 1,45; 2. Iutta Haffer 1,40;
3. Elisabeta Karbach 1.40 m.

VOLEil. — Jocurile din cadrul 
competiției de volei dotată cu 
„Cupa 16 Februarie" au continuat 
duminică după-amiază în sala Giu- 
lești din Capitală, cu desfășurarea 
etapei a treia. Echilibrul dintre 
formați; a făcut ca meciurile să 
fie viu disputate, dar nivelul tehnic, 
a lăsat de dorit. Echipele feminine 
Dinamo și Constructorul și-au dis
putat întîietatea de-a lungul a cinci 
seturi, victoria revenind diniamovis- 
telor .cu 3-2 (15-10, 10-15. 7-15, 15-6, 
15-12). Formația feminină Progre
sul a jucat mai bine decît în întâl
nirile precedente și a dispus cu 
3-1 (15-6, 12-15, 15-8, 15-9) de Lo
comotiva, din echipa căreia numai 
Rodica Sădeanu și, oarecum Rodi- 
ca Șiclovan au corespuns. Foarte 
viu disputat a fost meciul mascu
lin dintre Dinamo 9 și Voința, care 
a ftmizait faze deosebit, de spec
taculoase. Tinerii jucătbri ai Voin
ței au început meciul deciși să ob
țină un rezultat bun și numai lipsa 
unei pregătiri fizice corespunzătoa
re i-a împiedicat să realizeze o 
frumoasă victorie. Rezultat final: 
Dinamo 9 — Voința 3-2 (4-15, 15,6, 
15-12, 13-15, 16-14). Un joc sub 
așteptări a fost cel în care s-au în
tâlnit echipele fruntașe Diriamo și 
Progresul. Mai fasistenți și avînd 
un blocaj mai bun, dinamoviștîi au 
cîștigat cu 3-1 (16-14. 15-6,'12-15, 
15-12).

BASCHET. — Penultima etapă 
din cadrul,, „Cupei 16 Februarie" 
a programat sîmbătă în siaila Giiu- 
lești trei întâlniri.

Iată rezultatele partidelor:

Februarie5’
Voința-Dinamo (feminin) 35-32 

(20-15),
Ambele echipe au practicat un 

joc confuz dovedind că au serioase 
lipsuri tehnice.

Tinerele baschetbaliste de la Di
namo, deși lipsite de două din cefe 
mai bune jucătoare (Cocorandu, 
Paplica), au opus totuși o dîrză 
rezistență.

Metalul-Progresul (masculin) 70- 
61 (34-29). Meta'lurgiștii au con
firmat și de data aceasta forma 
bună în care se află. S-au remarc 
cat Gherculescu, Mihăilescu (Metsw 
lut) și Ctona, Cîrstev (Progresul). 
In ultimul meci al serii, Dinamo 
a învins mai greu decît era de aș
teptat Locomotiva P.T.T., cu 56-50 
(34-27). S-a-: evidențiat Răducanu, 
Cojocaru de la Dinamo și Ginea, 
Ianculescu de la Locomotiva.

Ultimele jocuri se vor desfășura 
mîin6 în sala Ginești după cum 
urmează : ora 17.30 : Locomotiva 
P.T.T.-Știința I.G.F. (masculin) ; 
ora 19; Știința I. O. F. — Loco
motiva C.F.R. (feminin).

TENIS DE MASA. — In cadrul 
Cupei 16 Februarre, în Capitală 
s-au înregistrat următoarele rezuU 
tate: echipe bărbați: Ramura kh 
șie-Progresul D.G.S. III 5-0; Voin
ța Lemn Mobilă III — Progresul 
justiția 5-3; Voința Lemn Mobilă 
IV — Progresul Arta 5-0; Loco
motiva M.T.M.A. — Progresul Jus
tiția II 5-0; Voința Lemn Mobilă 
II — Progresul D.C.S. II 5-0 ; Vo
ința Lemn Mobilă I — Progresul 
D.C.S. 15-1; echipe femei : Voința 
Lemn Mobilă — Progresul Tăce
rea 3-0; Progresul 2 — Progresul 
Justiția 3-0.

— Jod ți sîmbătă după amăază 
s;au disputat la Cluj meciurile de 
simplu și dublu bărbați din cadrul 
competiției „Cupa 16 Februarie-*.  
Victoria în concursul de simplu 
bărbați i-a revenit maestrului spor
tului Ti beri u Harasztosi, care l-a 
învins pe Paneth cu 3-2 (21-16; 
18-21 ; 21-19; 8-21 : 21-8). pe
Fleischer cu 3-0 (11,8,9), pe Gavri- 
lescu cu 34 (16-21, 10, 8, 12) și 
pe Demeter cu 3-0 (13, 16, 17). 
Paneth a ocupat locul doi, cu 3 
victorii; Fleischer locul trei cu 2 
victorii; Gavriiescu locul 4 că 1 
victorie și Demeter ultimul loc.

TIR. — Duminică dimineața a 
avut loc la Cluj primul concurs 4 
anului. S-au desfășurat probele de 
armă serie 3x20 m. pe echipe și cea 
de armă liberă 3x20 individual din 
cadrul „Gupei 16 Februarie". Victo
ria în proba de armă serie 3x20 i-a 
revenit echipei Ramura roșie „Ia- 
noș Herbak" cu 1475 puncte, urma
tă de echipele Locomotiva și Me-' 
talul. In proba individuală de armă 
liberă 3x20, primul loc i-a revenit 
trăgătorului Traian Fodor (Loco
motiva) cu 524 puncte, urmat da 
Carol Turi (Loc.) și ae Geza La
katos (R. roșie).
„REZERVELE DE MUNCA" PE 

PRIMUL LOC LA NATAȚIE 
Bazinul acoperit de la Floreasca 

a găzduit sîmbătă și duminică în
trecerile ide înot din cadrul Cupei 
16 Februarie. Iată cîteva din rezul
tatele înregistrate: 100 m. liber
seniori: 1. Ștefan Ionescu (GC.A.) 
1:05,9, 2. C. Țintea (Rezervele de 
muncă) 1:06,1; 3. OvWiu Ionescu 
(Flamura roșiie) 1:08,7; 100 m.
spate juniori: 1. M. Ursu (Con-< 
structorul) 1:27,9; 2. C. Mitu (Di
namo) 1:28,7; 100 m. fluture seni*  
ori: 1. P. Lovaș (C.C.A.) 1:17,9.

La sfințitul întrecerilor, clasa
mentul pe colective esfe următorul: 
1. Rezervele de muncă 130 p.; 2. 
Voința 107 p.; 3. Constructorul
104 p.



PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI
REPUBLICAN DE JUNIORI LA FOTBAL

SERIA V-a
Etapa l-a 3 aprilie

Progresul Oradea—Metalul Oradea 
Locomotiva Cluj—FI- roșie Cluj 
Știința Cluj—Progresul S. Mare 
FI. roșie Arad— Metalul C. Turzii 
Voința Cărei—Metalul Baia Mare
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Etapa 11-a 10 aprilie 
Progresul Satu Mare—FI. roșie Cluj 
MetaJtS Oradea—FI. roșie Arad 
Locomotiva Cluj—Metalul Baia Mare 
Metalul Cimpia Turzii—Voința Cărei 
Progresul Oradea—Știința Cluj

Etapa IIl-a 17 aprilie 
Metalul Baia Mare—Metalu] Oradea 
FI. roșie Cluj—Metalul Cimpia Turzii 
Progresul Satu Mare—FI. roșie Arad 

Știința Cluj—Locomotiva Cluj
Voința Cărei—Progresul Oradea

Etapa IV-a 24 aprilie 
Progresul Oradea—Metalul Cimpia Turzii 
Metalu] Baia Mare—Progresai Satu Mare 

Voința Cărei—Metalul Oradea 
FI. roșie Arad—Locomotiva Cluj 
FI roșie Cluj—Știința Cluj

o
Etapa V-a 1 mai

Metalul Cimpia Turzii—Metalul Baia Mare
Metalul Oradea—Progresul Satu Mare 
Locomotiva Cluj-Voința Cărei
Știința Cluj—FI. roșie Arad
Progresul Oradea—FI roșie Cluj
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Etapa Vl-a 8 mai
Metalul Baia Mare—Progresu] Oradea 
Metalul Oradea—FI. roșie Cluj 
Progresul Satu Mare—Locomotiva Cluj 
Știința Cluj—Metalul Cimpia Turzii

FI. roșie Arad—Voința Cărei

Etapa VI l-a 15 mai
Progresul Oradea—Locomotiva Cluj 
Metalul Cimpia Turzii—Metalul Oradea 
Voința Cărei—Progresul Satu Mare
H. roșie Cluj—FI. roșie Arad
Metalul Baia Mare—Știința Cluj

Etapa VIII-a 22 mai
Locomotiva Cluj—Metalul Cimpia Turzii 

Metalul Oradea—Știința Cluj
Progresul Satu Mare—Progresul Oradea 
Fi. roșie Arad—Metalul Baia Mare 
FI roșie Cluj—Voința Cărei

Etapa IX-a 29 mai
Metalul C. Turzii—Progresul Satu Mare 

Locomotiva Cluj—Metalul Oradea 
Știința Cluj—Voin^ Cărei
Ătetalul Baia Atare—FI. roșie Cluj
FI. roșie Arad—Progresu] Oradea
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SERIA Vl-a
Etapa l-a 3 aprilie

Progresul Sibiu —Constrictorul Tg. Mureș
Metalul St R Orașul Stalin—Locomotiva Orașul Stalin
Metalul U. T. Orașul Stalin—Locomotiva Tg. Mureș
FI. roșie Sf. Gheorghe—Avîntul Reghin
Flacara Mediaș—Dinamo Orașul Stalin

Etapa Il-a 10 aprilie 
Locomotiva Orașul Stalin—Progresul Sibiu 
Dinamo Orașul Stalin—Metalul St. R. Orașul Stalin 
Avîntul Reghin—Metalul U.T. Orașul Stalin 
Locomotiva Tg. Mureș—FI. roșie Sf. Gheorghe 
Constructorul Tg. Mureș—Flacăra Mediaș

Etapa Ill-a 17 aprilie
Progresul’ Sibiu—Flacăra Mediaș
Metalul St. R. Orașul Stalin—Avîntul Reghin 
Metalul U. T. Orașul Stalin—Dinamo Orașul Stalin 
Locomotiva Orașul Stalin—FI. roșie Sf. Gheorghe 
Constructorul Tg. Mureș—Locomotiva Tg. Mureș

Etapa IV-a 24 aprilie
Avîntul Reghin—Progresul Sibiu
Locomotiva Tg. Mureș—Metalul St R. Orașul Stalin 
Flacăra Mediaș—Metalul U. T. Orașul Stalin , 
FI. roșie St. Gheorghe—Constructorul Tg. Mureș 
Dinamo Orașul Stalin—Locomotiva Orașul Stalin

Etapa V-a 1 mai
Progresul Sibiu—Locomotiva Tg. Mureș
Metalul St. R. Orașul Stalin—Flacăra Mediaș 
Dinamo Orașul Stalin—FI. roșie Sf. Gheorghe 
Locomotiva Orașul Stalin—Avîntul Reghin
Metalul U.T. Orașul Stalin—Constrictorul Tg. Mureș

Etapa Vl-a 8 mai
Metalul U.T. Orașul Stalin—Progresu! Sibiu

FI. roșie Sî. Gheorghe—Metalul St. R. Orașul Stalțn 
Constructorul Tg. Mureș—Locomotiva Orașul Stalin 

Avîntul Reghin—Dinamo Orașul Stalin
Locomotiva Tg. Mureș—Flacăra Mediaș

Etapa Vll-a 15 mai
MetaJu] St. R. Orașul Stalin—Metalul U. T. Orașul Stalin 
Progresul Sibiu—Dinamo Orașul Stalin
Constructorul! Tg. Mureș—Avîntul Reghin 
Flacăra Mediaș—FI. roșie Sf. Gheorghe
Locomotiva Orașul Stalin—Locomotiva Tg. Mureș

Etapa VUl-a 22 mai
FI. roșie Sf. Gheorghe—Progresul Sibiu
Metalul St. R. Orașul Stalin—Constructorul Tg. Mureș

Dinamo Orașul Stalin—Locomotiva Tg. Mureș
Avînttfl Reghin—Flacăra Mediaș
Locomotiva Orașul Stalin—Metalul U.T. Orașul Stalin

Etapa 1X-29 mai
Metalul U. T. Orașul Stalin—FI. roșie Sf. Gheorghe 

Progresul Sibiu-Metalul St. R- Orașul Stalin 
Locomotiva Tg. Mureș —Avînttd Reghin 
Dinamo Orașul Stalin—Constructorul Tg. Mureș 
Flacăra Mediaș—Locomotiva Orașu] Stalin
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FOTBALIȘTII SE- PREGĂTESC
In apropierea cabanei C.oplea de 

la Predeal, o serie de locuri virane 
au fost transformate în terenuri de 
volei și ibaschet. O altă porțiune de 
teren a fost nivelată și la una din 
extremități a fost instalată o poar
tă de fotbal in toată regula. Aci, 
în zilele de vară, fac antrenamente 
diverși sportivi ai Casei Centrale 
a Armatei.

Gînid am revăzut ultima oară a- 
ceete locuri, erau acoperite de un 
strat destul de gros de zăpadă, 
care s-a menținut cu tot soarele 
puternic ce strălucea deasupra mun
ților. Așa, acoperite cu zăpadă, te
renurile au cunoscut mereu anima
ție, fiind ocupate fie de fotbaliștii 
echipelor C.C.A. (echipa întîia și 
echipa de tineret), fie de fotbaliștii 
primei echipe a Flăcării din Plo- 
ești.

Antrenamentele sportivilor mili
tari se desfășoară cu toată serio

Jucătorii echipei Flacăra Ploe ști au angajat o ,,miu(ă" pe tere
nul amenajat la Predeal.

■ Duminică dimineață, echipa 
Dinamo a făcut în Parcul Spor
tiv Dinamo un antrenament la două 
porți (timp de 75 de minute) în 
comuania formației de tineret. Jo
cul disputat și terminat cu scorul 
de 5—1 (2-1) în favoarea primei 
echipe i-a dat acesteia ocazia să-și 
verifice stadiul de pregătire a- 
tins. Dinamoviștii ani arătat o bună 
rezistență și omogenitate, cum și o 
pregătire tehnică satisfăcătoare. 
Jucătorii însă, mai trebuie să lu
creze pentru obținerea unei mai 
hune precizii în execuții. Dinamo a 
jucat în formația: Curcan (Birta- 
șu)-Fodcir (Anglhel),. Băcuț II, 
Szoko-Nemeș, Toma-Magheț, Nicu. 
șor, Ene, Neagu, Snwu. Băcuț I și 

DE VORBĂ CU CICLIȘT/I ROMINI
CARE AU ALERGAT IN TURUL EGIPTULUI
Ieri dimineață a sosit în Capi

tală delegația noastră care a par
ticipat la Turul Ciclist al Egiptu
lui. Printre cei care au primit dele
gația se afla și tov. Ștefan 
Voicu, președintele comisiei cen
trale de Ciclism, precum și antre
norul echipei noastre din Turul E- 
giptutai, Marin N icul eseu, care — 
împreună cu C. Dumitrescu — so
sise în Capitală cu cîteva zile îna
inte.

Din scurtele convorbiri care au 
avut loc pe peron, am spicuit ur
mătoarele impresii și declarații.

Gabriel Moiceanu (mezinul echi
pei), care a participat pentru pri
ma bară la o competiție jteste gra
niță, ne-a spus următoarele: De 
la primul și ptaă la ultimul kilo
metru, competiția a fost un adevă
rat iureș. Necontenitele hărțuieli și 
atacuri, care au determinat medii 
orare pe alocuri neobișnuit de ri
dicate, au făcut dlin această a doua 
ediție a Turului Ciclist ăl Egiptu
lui o cursă cu adevărat mare. In 
ceea ce mă privește, am făcut tot 
ce era posibil pentru o comportare 
cît mai butoi și, mai ales, pentru 
sprijinirea lui C. Dumitrescu. Lo
cul pe care l-am ocupat în clasa
mentul general final ar fi fost cu 
totul altul dacă nu aș fi avut o 
serie de defecțiuni mecanice : ca
drul rupt, o furcă ruptă, blocarea 
schimbătorului, cîteva pane de cau
ciuc și două căzături care m-au 
făcut să pierd prețioase minute. Tu
rul Egiptului a constituit pentru 
mine, ca și pentru întreaga echipă, 

zitatea încă din pi unele zile ale 
anului, iar de la 15 ianuarie, ele 
au fost efectuate zilnic, la Predeal.

In general. C.C.A. a avut în ta
băra de la Predeal tot efectivul său, 
mai puțin Victor Moldovan, care 
s-a antrenat în București. Antre
norul echipei, Ilie Savu, a făcut 
cu lotul fotbaliștilor militari: cro
suri, de lungime și intensitate .dife
rită (fiecare cobori?? făcîndu-se cu 
toată viteza), tras la poartă cu 
mingea, tenis cu piciorul, și jocuri 
la două porți, aVestea din urmă 
făcîndu-se pe stadionul din locali
tate. Ședințele practice sînt com
pletate cu ședințe de ordin teoretic, 
cu exemplificări și schițe pe tablă. 
Săptămîna trecută, una din aceste 
ședințe a avut ca temă „jocul mij
locașilor și al interilor”.

Sub conducerea antrenorului 
Gheorghe Stănculescu se pregătesc 
fotbaliștii echipei de tineret a 
C.C.A. Lotul acestei echipe cuprin
de printre alții pe: Dem en. Nertea,

Au început jocurile de antrenament
Bartha au făcut antrenament indi
vidual, iar Călinoiu a absentat.

■ Tot duminică dimineață s-a 
antrenat în compania tormației de 
tineret și Progresul FB, care a uti
lizat echipa: Popovici-Dragomire- 
scu (Gică Andrei), Bratu (Paras- 
chiv), Soare-Tănase (Ciocea), Știr
bei-Cacoveanu, Fusulan, Ozon 
(Ur s u), I ord ache (S m ăr ăndescu), 
Blujdea. Deși terenul Progresul 
(Tundă) a fost „GREU“ (ncnoios, 
alunecos), totuși echipa Progresul 
FB s-a mișcat bine, dovedind un 
stadiu de pregătire avansat.

S Progresul ICO Oradea se pre
gătește intens în vederea campiona
tului sub conducerea antrenorului 

o experiență bogată tn vederea al
tor competiții.

Constantin Șandru (cel mat 
„ vârstnic" : 27 a<ni) ne-a declarat; 
Am participat la numeroase com
petiții internaționale, dar, fără să 
exagerez câtuși de puțin, dinamis
mul competiției, în multe etape, a 
depășit categoric pe cel întî'nit de 
mine în cursele internaționale la 
care am mai alergat. îndată după 
etapa a HI-a — cînd C. Dumi
trescu se afla la mică distanță de 
purtătorul tricoului galben — 
mi-am încordat toate eforturile, ca 
și ceilalți ectipieri, pentru sprijini
rea acestuia. Dumitrescu a făcut — 
așa după cum au remarcat ziarele 
străine, — o cursă mare și nu a pier
dut tricoul galben decît din pri
cina unor de^cțiuni mecanice și a 
febrei provocată de rănile căpă
tate îrrtr-o căzătură.

Ștefan Ștefu (pentru prima oară 
internațional) : Am fost bine pre
gătiți și bine îndrumați tactic și 
tehnic. Fără o serie de defecțiuni 
materiale care au , determinat, 
printre altele, și pierderea tricou
lui galben, desigur că ne-am fi 
Înapoiat în țară cu locuri mult mai 
bune în clasamentul «general. In 
ceea ce mă privește, trebuie să 
spun că am fost derutat de iureșul 
alergării și că, uneori nu am gă
sit curajul necesar să lupt pînă la 
capăt în primul pluton, deși a- 
vearn posibilități suficiente și ter
minam etapele fără să fi fost preia 
obosit.. Această mare competiție a

••o
Meszaros, Sulyok, Cojocaru, Gram, 
etc. Ședințele lor de antrenament se 
desfășoară în același timp cu cele 
ale primei echipe și urmăresc for
marea unei pregătiri fizice generale 
dintre cele mai bune, pe care să se 
clădească pregătirea fizică specială, 
pregătirea tehnică și tactică

A
Prima echipă a Flăcării din PIo- 

ești îșj face antrenamentele șuti 
conducerea antrenorului Iile Oanâ. 
Echipa de tineret se pregătește la 
Ploești, sub îndrumarea vechiului 
jucător Gli. Petrescu. „Flăcăriștii" 
se află în tabăra de la Predeal de 
la 22 ianuarie. Ședințele de lucru 
au loc zilnic și au ajuns în mod 
treptat, în ultimele zile, la o durată 
de 90 de minute. Prin alternare, ei 
execută zilnic crosuri, tras la poar
tă, jocuri la două porți, tenis cu 
piciorul, etc.

Lotul echipei a fost completat cu 
Rircu, Nic. Marinescu, Mazăre, 
Ghiță, Zeană și A. Teodorescu. Din
tre aceștia, ultimii doi nu sînt însă 
în tabăra de 1a Predeal.

»
Pe stadionul din Predeal și-au 

instalat centrul de antrenament ju
cătorii echipelor de categoria B 
Progresul C.P.C.S. și Metalul „23 
August” din București. Antrenorii 
acestor echiipe: Augustin Botescu și, 
respectiv, Qaius Novac și Lazăr 
Sfera urmăresc, de asemenea, for
marea unei pregătiri fizice gene
rale dintre cele mai bune. Ei insistă 
în antrenamentele pe care le con
duc asupra îmbunătățirii execuțiilor 
tehnice propriu-zise.

La Predeal, toți fotbaliștii pe 
care i-am văzut în plină activitate 
de antrenament a>u lucrat cu toată 
seriozitatea, conștienți că de modul 
în care se pregătesc acum va de
pinde comportarea lor din lunile 
sezonului competițional.

ROMEO VILARA

Ladislau Zilahi. La antrenamente 
ia parte un lot numeros de jucători, 
printre care: portarii Jank și Gep- 
ner, fundașii Pop Carol, Vărzan I, 
Coman, Iacob, mijlocașii Bartha, 
Krempanschi. înaintașii Toth, Kos- 
zegy, Gtiță Tănase etc.

n Fotbaliștii de la Metalul Baia 
Mare se pregătesc — după cum ne 
informează subredacția — la „Iz
voare”, unde vor rămîne pînă la 
aproximativ 12. februarie. Apoi, își 
vor continua antrenamentele la 
Baia Mare. Dim lot fac parte : Mo- 
raru, Gergely-, Kovaci, Nohel, 
Schlessinger, Ujvairy, Okbarszki, 
Sebeși, Szilagyi, Tirică, Pop, 
Szabo, Cîmațiu, Kalmar, Barbu, 
Horzsa, Horvath etc.

fost pentru mine personal o lecțid 
deosebit de prețioasă.

Tov. Zvara — conducătorul dele
gației — ne-a spus: Am condus 
delegația romînă în Turul Egiptm 
Iul șl anul trecut. Pot afirma însă, 
că anul acesta Turul Egiptului 
s-a situat la un nivel net superior 
celui de anul trecut, atît prin nu
mărul mai mare de participanți de 
valoare ridicată, cît și prin dina
mismul luptei, în cele mai multe 
etape de-a dreptul uluitor. Prin 
această prismă, comportarea echi-- 
pel noastre poate fi socotită un 
frumos succes. Impresia pe care au 
lăsat-o alergătorii noștri în cadrul 
caravanei cicliste din Turul Egip
tului a tost una din cele mai bune 
și a constituit o categorică aftff- 
inare a ciclismului nostru peste 
hotare. Este neîndoielnic că, fără 
defecțiunile mecanice și grava. fc-i 
dispoziție fizică a lui C. Dumi-' 
trescu din etapa a 8-a, am fi avut 
toate șansele să ne înapoiem cu 
un mare succes din Turul Egiptu
lui.

Astăzi, la ora 9, va avea loc la 
Comitetul pentru Cultură Fizică și 
Sport analiza Turului Egiptului; 
prilej cu care vor fi expuse o sene 
de amănunte tactice și tehnice a- 
supra desfășurării acestei compe
tiții. Incepind din numărul viitor 
vom publica o serie de comentarii 
și însemnări pe marginea acestui 
eveniment sportiv.



Activitatea la handbal in sală A început campionatul republican
Deși disputate la un nivel teh

nic scăzut, jocurile- de handbal 
care au avut loc duminică în sala 
Pitoreasca au plăcut totuși, prin 
evoluțiile scorului și prin dfrzeni. 
cu care echipele au luptat pentru 
victdrjte. Gu excepția uliUmtslui 
meci (Recolta M.A.S. — Știința 
I.G.F.), în care studenții au avut o 
inexplicabiliă „cădere**  în ulifanele 
minute de joc, în rest celelalte 
pairtide au fost extrem î e dispu
tate, die la primul și ptoă la ulti
mul fluier.

• ARAD (prin telefon).— Echi
pa campioană Flamura roșie Arad 
a susținut duminică primul său joc 
din acest an. Duminică dimineața, 
pe terenul fabricii, Flamura roșie 
a întîlniit echipa sa d*e tineret de 
care a dispus cu 8—1 (5—0). Go
lurile au fost marcate de : Vaczi 
(2), Btrău (2), Dumitrescu, Dom, 
Capaiș și Jurtă pentru Flamura 
roșie și de lamiovici pentru echipa 
de tineret. învingătorii au aliniat 
următoarea formație: Kiss — 
Szucs, Dușan, Lupeș — , Capaș, 
Mercea, Jurcă, Don, Vaczi, Birău, 
Dumitrescu.

Joi, Flamura roșie va ' juca cu 
Metalul Arad, ;ar duminică, tot la 
Arad, va întîlni pe cîștigătoarea 
Cupei R.P.R., Metalul Reșița.

St. Weinberger 
corespondent

• TIMIȘOARA (prin telefon). 
Duminică. în meci amical, Știința 
Timișoara a învins Flamura roșie 
U.T.T. cu 7—1 (2—1). Au marcat; 
Dlnulescu (3), Gîrleanu (2), Ctu- 
rugă și Grozea pentru Știința și 
Munteanu din 11 metri pentru FI. 
roșie.

Știința Timișoara a aliniat ur
mătoarea formație : Sandner (Uțu) 
— Sbircea, Brinzei, Diminescu — 
Cojereanu, Mnrcu — Girteanu, lo- 
nescu (Ciurugă), Dinulescu, La- 
zăr, Grozea.

Pavel Velțan 
corespondent

că — pe lîngă îndemînare — și 
inteligență din partea jucătorilor. 
Or, noile reguli contribuie la în- 
deoărtarea jucătorilor roboți, lip
siți de înțelegerea jociiui de rugbi 
și care se remarcă doar prin ac
țiuni destructive și' nu prin con
tribuția . lor la construirea atacu
lui.

Colectivele care nu au intenția 
de a frece la un joc constructiv și 
de atac, nu vor puteia obține vic
toria.

Astfel numai echipele care vor 
avea jucători bine pregătiți tehnic 
și cunoscători ai regulamentului 
vor putea înjgheba atacuri varia
te, alcătuite de antrenori în func
ție de efectivul de care dispun și 
de calității’e individuale ale jucă
torilor.

Noua regulă .a executării kwi- 
turii de picior-pedeapsă este 
una din modificările regulamen
tare pe care o socotesc printre 
cale mai importante. Ea dă echi
pei care nu este în culpă posibili
tatea să beneficieze direct de exe
cutarea acestei lovituri, spre deo
sebire de situațiile create de pre
vederile vechiului regulament. 
Acum, este permis ca balonul să 
depășească 5 m., în orice direcție, 
cu condiția ca să se îndrepte spre 
ținta adversă (cu un unghi mi
nim de un grad, acesta plecînd de 
la semnul de unde se bate balo
nul), în timp ce adversarul se gă
sește retras la 10 m.. de la acest 
semn.

Pe de altă parte, echipa care nu 
este în culpă poate executa lovi
tura de picior-pedeapsă îndată

In deschiderea proguamuiui ofi
cial a fost organizată o nouă în- 
iîlnire îptre două echipe de jt> 
niori: Progresul Finanțe Bănci și 
S.M.T.G.G. (Victoria a revenit ti
nerilor de la S.M.T.G.G. cu scorul 
de 14—8 (9—4).

In rest s-au înregistrat urmă
toarele rezultate •

DINAMO—LOCOMOTIVA GARA 
DE NORD 16-14 (10-6)

Dinamoviștii au început jocul 
„tare", pentru ca apoi, pe măsură 
ce timpul trecea, să slăbească alu
ra și să permită tinerilor jucători 
de la Locomotiva să revină, în a- 
tac. Dinamoviștii au jucat mai apoi 
pripit, cu multe greșeli în execu
tive iehniee, în vreme ce Locomo
tiva le dădea o replică promptă. 
Cu cîteva minute înainte de ter
minare, scoru; era de 14-13 pentru 
Dinamo. Cu un ultim efort, Dinamo 
a reușit să obțină totuși victoria. 
O mențiune specială pentru tinerii 
jucători de la Locomotiva care, de 
la meci la meci, sînt din ce în ce 
mai buni.

Insfîrșit un arbitraj mai bun : a- 
cela al Eugeniei Dumitru. Din pă
cate însă și acesta numai parțial, 
căci calif-icatînri este valabil pen
tru prima repriză a meciului, de
oarece în partea doua, arbitrul Eu
genia Dumitru a ..reintrat" în nota 
arbitrajelor din ultima vreme, co- 
mițînd o serie de greșeli.

Punctele.au fost înscrise de: Lu- 
pescu (6), Istrate (3), Vlase (3), 
Tischler I (2), Stănescu și Schwab 
pentru Dinamo și de: Filoti (3), 
Reimesch (3), Denhardt (2), Mo- 
ței (2), Costache (2). Czell și 
Ctona

i CCA. - FLACĂRA PLOEȘTI 
17-16 (6-7)

I
In prima repriză jocul a fost în 

general egal. După pauză, lupta 
s-a îndîrjit mal mult și, cu toate 
că au fost 5 minute în patru ju

INFORMAȚII
Iată cum arată un buletin Prono
sport cu toate pronosticurile exacte 
de ia concursul nr. 5, etapa din 

6 februarie.

I. Rotation Leipzig —Dinamo 
Berlin 1.

II. Vorwaerts Berlin — Rotation 
Babelsberg 1.

III. Empor Rostock — Wismut 
Karl Marx Stadt 1.

IV. Anulat.
V. Anulat.
VI. Slavoi Budejovice — Dyna

mo Karlovy Vary 1.
VII. Banik Chomutov — U.D.A. 

1.
VIII. Recolta M.A.S. — Știința 

l.C.F. 1.
IX. C.C.A. — Flacăra Ploești I.
K. Metalul 2 Reșița — Progre

sul Timișoara 1.
XI. Constructorul Lugoj —• Rez. 

de Muncă 1.
XII. FI. Roșie Jimbolia * *— FI. 

Rosie Ind. Linei 2.
A. Avîntul Deta — S.M.T.C.F. 

1.
B. Dinamo Buc. — Locomotiva 

Buc. 1.
Meciurile IV Spartak Kralovo 

Pole — Ruda Hvezda Brno și V. Dy
namo Pardubice — Kridla Vlasti 
au fost anulate deoarece s-au dis
putat sîmbătă seara.

PRONOSTICURI 
de la Berlin, București și Timișoara.

In programul concursului nr. 6 
[(etapa din 13 februarie 1955) sînt 
prevăzute 7 meciuri de fotbal din 
cadrul campionatului R.D.G. Luînd 
contact telefonic cu TOTO Berlin 
‘I. S. PRONOSPORT a primit con
firmarea disputării acestor mec uri 
care sînt prevăzute și în progra
mul concursului TOTO Berlin din 
13 februarie 1955. Timpul este fa-
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cători de cîmp (Bota fusese eli
minat), bueureșlenii au făcut față 
cu succes atacurilor succesive ale 
jucătorilor de la Ploești. Victoria 
obținută de C.C.A. este meritată 
numai pentru faptul că jucătorii 
acestei echipe au muncit mult și 
cu multă dîrzenie pentru victorie. 
In general, însă, jocul a fost de 
slabă factură tehnică.

Au înscris: Bulgaru (6), Sauer 
(5), Telman (3), Lang (2) și Bota 
pentru C.C.A., iar pentru Flacăra : 
Tischler II (6), Cîmpeanti (2), VîP 
voi (2), Șelaru (2), Vulescu (2), 
Teodorescu și Hoffman.

RECOLTA M.A.S. — ȘTIINTA 
l.C.F. 18-13 (11-7)

Cu toate că acest meci se anunța 
cel mai echilibrat din tot progra
mul de duminică seara, totuși pe 
teren echipele nu s-au ridicat ia 
înălțimea așteptărilor. In genei al. 
Recolta a avut permanent un avan
taj, care a oscilat între cinci și un 
punct. Către sfîrșitul meciului stu
denții au revenit puternic, au în
scris trei goluri consecutiv, ajun- 
gînd numai la un singur punct di
ferență de adversari. Se părea că 
vom asista la un „finu!‘* îndîrjit 
Inexplicabil, însă, studenții s-au 
lăsat ușor depășiți, au greșit nu
meroase pase, au ratat ocazii clare, 
în timp ce Recolta a înscris punct 
după punct.

Au marcat : Crăciun (4), Nicu- 
lescu (6), Ivan (3), Dumitrescu 
(2), Popa (2), Miscăs pentru Re
colta, iar pentru Știința I.G.F.: 
Căliman (7). Borbely (2), Gherbă- 
nescu (2), Guidea și Cernesctt.

A CALIN

TIMIȘOARA. — In etapa de 
duminică s-au înregistrai următoa
rele rezultate : BĂRBAȚI : Pro
gresul Arad-Locomotiva Timișoa
ra 10-4 (5-1), Metalul Reșrța-RecoA- 
ta Variaș 13-11 (8-6). Metalul

2 Reșița — Progresul Timișoara
15- 9 (7-6), Metalul Tehnometal Ti- 
mișoara-Flamura roșie Jimbolia 
20-11 (6-4), Știința Invățămînt 
Timișoara-Canstructorul Timișoara 
7-2 (5-0), Avîntul Deta-Știința 
S.M.T.G.F. 23-7 (10-5), Constructo
rul Lugoj-Rezervele de muncă Ti
mișoara 1645 (8-3) ; FETE: Fla
mura roșie Industria Linei-Flamura 
roșie Jimbolia 6-1 (3-1), Flamura

.roșie Lugoj-Progresul Timișoara
16- 1 (8-0), Meiatal Reșița-Știin^a 
S.M.T.G.F. 6-0 (w.o.).

Andrei Warthenfeld 
cores poi-deto

©tanosport
vorabil și terenurile în stare bună. 
Cunoscutul jucător internațional 
Nordhaus, căpitanul echipei Turbine 
Erfurt a dat uroiătoanele prono
sticuri:

I. Dinamo Berlin — Chem ie
Karl Marx Stadt 1

II. Rotation Leipzig — Tur
bine Erfurt 2

III. Empor Roetocic — Akti-
wist Brieske Senftenberg 1

IV. Motor Zwickau — Lokomo
tive Leipzig 1

V. Wismut Karl Marx Sta
dt — Vorwârts Berlin x

VI. Rotation Babelsberg —
Chemie Halle Leuna 1

VII. Einheit Dresden — Fort-
schritt Meerane 1

Pentru meciurile de handbal 
în sală de la București Fran- 
cisc Spier, antrenorul ■ echipei 
Flacăra Ploești, a dat următoa
rele pronosticuri:

VIII. Dinamo București — Re
colta M.A.S. I

IX. Ștmța l.C.F. — CCA 2
X. Locomotiva București —’

Flacăra Ploești' 2
Tov. Gh. SfircevscRi de la agen

ția regională PRONOSPORT Ti
mișoara ne-a dat următoarele pro
nosticuri pentru meciurile de hand
bal în sală din cadrul Cupei Sfa
tului Popular al orașului Timi
șoara:

XI. Știința Timișoara — Metalul 
Reșița (handbal niasc.-sală) 1 fix
XII. Avîntul Deta — Voința 
Timișoara) handbal mase.
sală) .. 1 fix

A. Flamura roșie Lugoj — 
Flamura roșfe Jimbolia (hand.
fem. sală) L x, 2

B. Progresul Arad — Me
talul 2 Reșița (hand, mase.- 
sală) 1 fix

C. Constructorul Lugoj —
Construe. Timișoara (hand, 
(mase.) 1 fix

D. Metalul Reșița — Vo
ința Timișoara (handbal fem. 
sală). 1, x, 2

de scrimă
La sabie: C. C. A. -

Slmbătă și duminică s-au dis
putat primele întîlniri din cadrul 
campionatului republican de scri
mă pe echipe — categoria A. In 
Capitală s-au înregistrat rezulta
tele: Știința ICF Buc. — Metalul 
Satu Mare la floretă băieți 11—5, 
floretă fete 6—10 și sabie băieți 
8—8 ; Progresul Finanțe Bănci — 
Știința Cluj floretă băieți 9—7, flo
retă fete 8—8 și sabie băieți 12— 
4; Știința ICF Buc. — Știința 
Cluj: floretă băieți 12—4, floretă 
fete 1—15, sabie băieți 14—2 ;
Progresul Finanțe Bănci — Meta
lul Satu Mare: floretă băieți 12— 

~ 4, floretă fete 12—4, sabie băieți
12—4

La Timișoara meciul principal 
s-a disputat la sabie între C.C.A, 
și Progresul Cluj. Victoria i-a 

, revenit echipei campioane (C.C.A.) 
cu 10—6, prin victoriile realizate 
de: Tudor Ilie (4), Chelaru (3),

Pregătiri pentru campionatul de fotbal
• TG. MUREȘ (prin telefon).— 

Echipa for ovularilor din Tg. Mu
reș, Locomotiva, a susținut dumi
nică primul joc amicali al sezonu
lui, întilnind formația Constructo
rul Turda. Rezultat final 5—1 
(2—1) pentru Locomotiva Tg. Mu
reș, prin punctele înscrise de Iosif 
Szasz (3) și Semeș (2), respectiv 
Morca. Feroviarii au folosit urmă
torul lot: Lucaci, Vairga (portari) 
Vakares II, Vakares I, Anpad 
Szasz, Nagy, Giertmg, Bialco (fun
dași), Ffilop, Sabadoș, Kajlik, Ca
rol, Szasz (mijlocași) Soos, Bella 
Szasz, Catena, Semeș, Bociardi, 
Iosif Szasz, Pakai.

Nerva Popa 
corespondent

• CLUJ (prin telefon de îa sub- 
redacția noastră). Primtfl joc de 
fotbal disputat în localitate în a- 
cest an a fost susținut de echipa 
de categorie B, Locomotiva Cluj 
care a întîlmit duminică dimineața 
Metalul Cluj, intr-un meci de 3 re
prize a 30 de minute. După 2 re
prize egale (1—1,. 1 — 1), tn ulti
mele 30 de minute Locomotiva și-a 
knpus superioritatea prin pregăti
rea sa fizică, termtnînd învingă
toare cu scorul de 5—2. Golurile 
au fost marcate de: Crecan, (3), 
Radu și Dobai pentru Locomotiva 
și Weinhach și Covaci pentru Me
talul. La joc au asistat 1500 de 
spectatori

CÎTEVA PĂRERI ÎN LEGĂTURĂ CU MODIFICĂRILE REGULAMENTULUI DE RUGBI
Modificările aduse regulamentu

lui jociăui de rugbi care au fost 
publicate de ziarul „Sportul popu
lar**  au drept scop final evoluția 
rugbiubii prin viteza de execuție 
și jocul corect Aceste modificări 
care trebuie prelucrate în actuala 
perioadă nu numai de arbitri ci și 
de antrenori și jucători, vor fi 
aplicafe, după cum se știe, încă 
din această primăvară. Personal, 
ca arbitru, cred că noile reguli 
vor permite desfășurarea mai 
cursivă a jocu’ui, cu mai puține 
faze neclare, busculade șj iregu
larități. Toate acestea vor ușura 
în ultimă analiză sarcina noastră 
de conducători ai meciurilor de 
rugbi, dar aceasta numai după ce 
vom, reușii să ne însușim la per
fecție noul regulament, după ce 
echipele vor fi studiat în colectiv 
articolele introduse de curînd sau 
pe cele modificate. Formațiile care 
întrebuințau așa-zisut sistem a! 
luptei de tranșee, legat de nere- 
gularitățile inerente acesteia, mult 
prea numeroase pentru a putea fi 
văzute și sancționate în întregime, 
vor trebui să treacă la o aplicare 
a jocului corect, clair și regulamen
tar. Altfel nu vor avea nici o șan
să de a putea face față celorlalte 
colective care vor respecta regu
lamentul și, bineînțeles, sancțiuni
lor pe care le vor aplica, arbitrii. 
Totodată, cred că modificările re
gulamentului vor înfrumuseța jo
cul și vor da rugbiștilor noștri 
posibilitate să-și dovedească ade
vărata valoare, luptînd în limita 
regulilor. Desigur, un joc de bună 
calitate, tehnică și tactică impli

pe echipe
Progresul Cluj 10-6
Mustață (2), Istrate (1), respec
tiv Bartoș (1), Gurath (2), Ko- 
kosi (2), Szantay (1). Iată și ce
lelalte rezultate: floretă băieți: 
Flamura roșie Timișoara — Pro
gresul Cluj 10—6, C.C.A. — Di
namo Cluj 12—4, C.C.A. — Pro
gresul Cluj 13—3, Flamura roșie 
Timișoara — Dinamo Cluj 8—8; 
floretă fete: Progresul Cluj — 
Flamura roșie Timișoara 10—6 ; 
sa&ze :■ C.C.A. — Dinamo Cluj 12- 
4, Dinamo Cluj — Flamura roșie 
Timișoara 15—1, Progresul Cluj— 
Flamura roșie Timișoara 12—4.

(de la subredacția noastră)

*

In cadrul categoriei B s-au în
registrat rezultatele: Constructorul 
Tg. Mureș — Recolta Corei: flo
retă băieți 9—7, floretă fete 4— 
12, sabie băieți 7—9. Progresul 
Oradea — Rezervele de muncă 
Arad: floretă băieți 12—4, floretă 
fete, 15—1, sabie băieți 11—5.

F’nalele camlpicnatului 
republican de bob
POIANA STALIN 7 (prim telefon 

de la trimisul nostru).
Din cauza timpului, care nu a 

permis înghețarea complectă a pîr- 
tiei, întrecerile finale ale campiona
tului de bob al R.P.R. nu au putut 
începe duminică așa cum fuseseră 
programate inițial. Totuși boberH 
au căutat să folosească timpul pe 
care l-au avut la dispoziție. Astfel 
ei au studiat cu multă atenție fie-’ 
care viraj al pîrtiei pentru a cuj 
noașt© temeinic întregul traseu de 
concurs.

Dacă vremea va permite, primele 
coborîri de antrenament vor începe 
marți.

GH..ȘTEFANESCU

Semifinalele probei de simplu bărbați 

ale concursului de tenis in sală

Cea mai importantă dintre fo- 
tîlmrile die tenis desfășurate du
minică în sala Recolta din Capi

tală a fost, făiră îndoială, aceea ca
re i-a puș față în față pe Tilden 
Ivan și Schmidt. Victoria i-a re
venit pe merit lui Tilden Ivan, care 
a fost într-o deosebită vervă de 
joc, acționând cu lovituri puternice 
de atac, urmate deseori și de sto
puri. In general se ipoate spune că 
fiecare set a fost câștigat de jucă
torul care a avut mai mult iniția
tiva, care și-a impus mai bene tac
tica ofensivă. Schmidt a jucat prea 
timid, arăt iod ți o pregătire fizică 
insuficientă.

Intîlrrindiu-1 pe Chivaru, T: Bâ- 
din, după un început nesigur, și-a 
revenit treptat, pumnri stăpto'ire pe 
joc, in timp oe Chivaru, pe mă
sură ce partida se apropia de sfâr
șit, se enerva priptadu-se în ac
țiuni.

Năstas# i-a opus o dîrză rezis
tență lui Cobzuc.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate : C. Zacopceamu-Stan Fierea 
6—0, 8—6; Cobzuc-Năstase 3—6, 
6—1, 6—4 ; T. Bădftn -Chivaru 3—6, 
6—0, 6-4; Tilden Ivan-Schmldt 
6—1, . 1—6, 6—0.

Astăzi, între orele 13—19, tot in 
sala Recolta, se vor disputa în or
dine următoarele partide: Chrva- 
ru, Bvrcescu-Baodan, Vastfescu; T. 
Bădin-Tildan Ivan; CobzuE-Zacop- 
ceanu; T. Bădin, Tilden Ivan- 
Petre Marin, Flarescu; Schmidt, 
Zacopceanu-Mateescu, Popescu.

ce arbitrul a marcat punctul de 
semn, cu singura condiție ca toți 
coechipierii săi să se găsească în 
spatele celui care execută lovitu
ra. Rezultă deci, că acest jucător 
nu trebuie să aștepte ca adversa
rii să se retragă la 10 m., ca îo 
trecut, aceasta, ră.mmînid totuși o 
obligație regulamentară a echipei 
vinovate. Iată dar numai două 
exemple de fe'ul în care regula
mentul favorizează echipa care nu 
greșește și modul cum arbitrii noș
tri vor interpreta această nouă re
gulă a executării loviturii de picior 
—- pedeapsă. Jucătorii care folo
seau sistemul retragerii la 10 m. 
„cu încetinitorul" practicat în sco
pul întîrzierij reluării jocului, al 
enervării adversarului etc., vor 
trebui să înțeleagă că de acum 
înainte au datoria să se retragă 
în minimum de timp posibil, fiind
că numai astfel își vor putea apă
ra buturile, arbitrii nemaiîngă- 
duind vechil© lor manevre. Antre- 
torii și jucătorii au datoria să stu
dieze plasamentul jucătorilor pe 
teren la execuția loviturii de pe
deapsă, în funcție de pozițiile ocu
pate de adversar, astfel ca echipa 
lor să obțină maximum de avan
taj regulamentar în împrejurări 
de acest fel.

Alături de folosirea grămezii 
deschise, acordarea în noul sens 
regulamentar a loviturii de pi-ior- 
pedaatpsă de cărtre arbitri va îmbo
găți și înfrumuseța jocul de rugbi, 
atrăgînd spre acest sp-.rt mase 
noi de tineret și spectatori.

THEO KRANTZ 
arbitra de rugbi

Punctele.au


Consfătuirea metodică
a antrenorilor de rugbi

In ajunul f’nalei campionatului de șah al U. R. S. S.

Recent, inspecția de rugbi a con- 
vc/at prima consfătuire metodică 
a antrenorilor de specialitate, în 
scopul unui schimb de experiență 
și pentru ridicarea nivelului -teh
nic al antrenorilor de rugbi. A- 
ceastă consfătuire deosebit de im
portantă constituie un început 
foarte promițător.

Prima consfătuire metodică a 
antrenorilor de rugbi niu a atins 
în intr-rgitne punctele principale 
prevăzute de ordinea de zi, în 
primul rind din cauză că nu toți 
antrenorii au înțeles să răspundă 
chemării inspecției de specialitate. 
Astfel dintre cei 45 de antrenori 
Invitați nu au venit decît 26, 

-majoritatea bucureșteni, cu toate 
că 6e creaseră toate condițiile ne
cesare participării tuturor celor 
convocați. Pe de altă parte, asocia
țiile nu au înțeles să-și respecte 
obligațiile, în ceea ce privește 
înaintarea din timp, a rapoartelor 
de activitate a secțiilor de rugbi 
pe anul 1954, care ar fi putut con
stitui o bază de discuții și care, 
odată întocmite, ar fi dat posibili
tate oricărui antrenor să răspundă 
chiar și verbal la unele probleme 
ridicate în ședință. In această di
recție considerăm concludent ca
zul antrenorului I. Buzoianu (Pro
gresul Sănătatea) care nu a ajutat 
cu nimic consfătuirea spunînd că 
este nepregătit și neavertizat asu
pra necesității de a da un raport.

Nu este mai puțin adevărat că 
îndrumarea Inspecției a fost insu
ficientă în direcția pregătirii la un 
îna£t nivel metodic a consfătuirii, 
fapt rezultat chiar și din accepta
rea unor rapoarte scrise, care nu 
au întrunit nici ele elementele ne
cesare pentru a constitui o bază 
serioasă în orientarea discuțiilor ce 
aveau să urmeze. Astfel, raportul 
prezentat de asociația Dinamo, 
prin S. Dumitrescu, în absența an
trenorului principal A. Vogeil, s-a 
ocupat doar în primele sale fraze 
și în mod limitat și general, de 
problemele de metodică. în pregă
tirea echipei. In rest el s-a situat 
pe lata udu: foarte bun raport de 
asociație, dar cu totul sub nivelul 
cerințelor acestei consfătuiri, lăsînd 
chiar impresia că raportul citit la 
consfătuire este unul și același cu 
cel prezentat de secție asociației 

•Dinamo. Nici raportul prezentat 
de Știința București nu s-a înca
drat în subiect si nici chiar cel al 
Loci xnot i vc i Grivița Roșie, deși el 
a oglindit totuși anumite preocu
pări de ordin metodic.

Așa strrsd lucrurile. nu este de 
mirare că întreaga desfășurare a 
conferinței s a îndepărtat de sco
purile sale și că unii antrenori au 
folosit această ocazie pentru a a- 
duce în discuție o serie de proble
me de cu totul ‘altă natură, unele 
chiar personale (Țone —Orașul 
Stalin, Aldea— Buzău); că alții 
au fost în imposibilitate de a pre
zenta măcar 0 oglindă a activității 
secției pe care o conduc (Gh. Io- 
nescu-Mineritl Petroșani, I. Bu- 
zoianu-Progresul Sănătatea, St. 
Bîrsan-Progresul F.B.), deși par
ticiparea la discuții nu era obli
gatorie și că, deși s-a dat o tema
tică ajutătoare pentru cei care do
reau să prezinte scurte rapoarte, 
foarte puțini au reușit să atingă 
toate punctele acesteia. Cel puțin, 
punctul tematic privind aprecierea 
antrenorilor asupra muncii 
prii și asupra influenței 
educative a fost ocolit 
evident de toți cej care 
Așa stînd lucrurile, 
antrenorului Toana 
(Metalul Republica), a însemnat o 
lecție pentru toți cei cane au par
ticipat la consfătuire. Toma Mol- 
doveanu a fost singurul care a 
vorbit despre el însuși și sub as
pect autocritic și sub aspect po
zitiv, făcînd o apreciere a mun
cii sale de antrenor. Legăm de 
frumoasa poziție a • antrenorului 
Toma Moldoveanu șî bunele rezul
tate pe care echipa sa le-a obținut 
în anul 1954. De altfel, antrenorii 
care nu au considerat necesar să-și 
analizeze munca șî influența lor 
asupra oamenilor din colectiv, nu 
au fost în stare nici să explice 
anumite manifestări vedetiste ale 
unor jucători Ș*  nici lipsa de ata
șament a 
din care

ta Duras) 5.. Nd7 6.Cc3 g6 
7.N4 (Mai prudent era 
7.d3) 7...eb4 8.C:d4 Ng7 
9,C:c6 b:c6 10.0-0 Cf6 
ll.Ng5 h6 12.Nh4 0-0 
l<T.h3 Te8 14.Df3 Tb8. 
15 Tabl Tb4! 16,b3 Te5 
17.a3 Tb8 18.b4 De8 
19.Nc2 Ch5 8O.Tfdl a5! 
(Destramă pionii albi de 
pe flancul damei) 21.b5 
g5! 22.D:h5 N:c3 23.b:c6 
N:c6 24. Ng3 T:bl 25.T:bl 
Rg7 26.h4 g;h4 27.Dg4 + 
Tg6 28.D:h4 Nf5 29.Dh5 
Nd4 (29 N:e4? Tel) 30. 
Rh2 De6 31.De2 Tg4 
32.Tdl Ne5 33.N:e5
D:e5+34.Rgl Dg5! 35.DJ3 
(La 35.g3 h5! urmat de 
h4) 35... f5! 36.g3 (Albul 
pierde cu 36.D:f5 T:g2-ț- 
37.RH D:f5) 36. .f:e4
37 Dc3-|- De5 38. De3 h5 
39Da7 De7 4O.D:a5 h4 41 
DU Df6 4?Td4 h:g3 
43.f;g3 De5 44 Rh2 TM+! 
Albul cedează (La 43 Rg2 
e3+f sau 45.Rgl Tli3 ne. 
grul cîșt'gă imediat).

Un mare tactician; D.
Bronștein

PARTIDA PIONULUI 
DAMEI

Alb: D. BRONSTEIN
(U.R.S.S.)

Negru: V. Janoșevici (Ju- 
. goslavia)
Turneul de la Belgrad, 

1954
l.d4 Cf6 2.Cf3 e6 

3,Ng5 h6 4.Nh4 c5 5.e3 d5 
(Abatere de la un plan 
inițial just; trebuia con
tinuat cu 5...Db6) 6.Cbd2 
Cbd7 7.c3 Ne7 8 Nd3 0-0 
9 Cej! C:e5 10.d:eS Cd7 
ll.Ng3 f6 (La 11... Nh4

(C.C.A.), 
pre lipsa 
sale-, de viața nesportivă a unor 
jucători, dar nu a dezvoltat punc
tul tematic privind comportarea sa 
față de colectiv, iar alți antrenori

pro- 
lor moral- 

în mod 
au vorbit, 
•atitudinea

Moldove.amiu

■

acestora față de echipa 
fac parte. Al. Argeșiu 
de pildă, a vorbit des- 
de disciplină a echipei

au 
co
dea

E. Sfetcscu) 
rugbiști din 
J‘i-se însă să

evidență

colective

(C. Munteanu, 
criticat# pe unii ru 
lectivele lor, ferindu- 
numele acestora.

Faptul că cei mai mulți dintre 
antrenori, pe lingă neîncadrarea 
în tematica constătu-rii, au profitat 
de acest prilej pentru a aduce la 
cunoștința Inspecției o serie de pro
bleme diverse c^are-i preocupă', do
vedește insuficienta legătură pe 
care antrenorii o au cu colegiul 
lor și cu Inspecția în general. De 
aci rezultă o serie de sarcini, în 
special pentru colegiul de antre
nori, a cărui activitate nu va tre
bui să se mărginească numai la 
Capitală și care va trebui să în
drume în mod serios și permanent 
munca antrenorilor sub aspect teh
nic, ajutîndu-i și controlîndu-i în 
activitatea lor, finind u-j la curent 
cu toate noutățile ivite în jocul de 
rugbi.

Și fiindcă s-au ridicat unele pro- 
• bleme de actualitate pentru rug- 
biul nostru, deși în afara preocu
părilor pe care trebuia să le aibă 
consfătuirea, vom aminti totuși 
cîteva dintre ele. Calitatea arbi
trajelor și mai ales metoda unică 
de interpretare a regulamentului a 
fost mult desbătută de unii antre
nori (C. Munteanu, E. Sfetescu). 
Aceștia au arătat concret cum sînt 
împiedicați în pregătirea unor 
scheme tactice de joc de incompe
tența unor arbitri, care opresc jo
cul, neînțelegînid încadrarea sche
melor respective^ în limitele re
gulamentului. Aceasta îi obligă pe 
antrenori să se mărginească doar 
la cîteva scheme simpliste, arhicu
noscute, asffel ca echipele lor să 
nu-și atragă penalizări în mod 
gratuit din partea arbitrilor. Tot
odată a fost scoasă în 
lipsa de atenție a unor asociații 
pentru rugbi sau a unor 
cu echipe de rugbi față de nece
sitățile acestora (colectivul Con
structorul trustul 1 construcții, de 
pildă, nu ajută echipa sa de rugbi, 
lăsînd aceasta în seama asocia
ției, care, din fericire pentru e- 
chioâ, îi acordă o atenție deose
bită ; sau echipa de categoria B 
din orașul Stalin, care într-un an 
și jumătate a trecut prin asocia
țiile Voința. Știința și Flamura ro
șie, etc). Fluctuația loturilor a fost 
invocată de unii antrenori și în 
special de cei ai colectivelor aso
ciației Știința, Minerul Petroșani 
și Constructorul Orașul Stalin, 
pentru explicarea slabelor rezul
tate. O poziție justă a dovedit în 
această direcție consiliul colectivu
lui Știința Timișoara care nu a 
primit în rîndurile sale pe acei 
sportivi veniți aci în dorința de, 
a-și aranja prin sport o situație 
profesională de viitor. Faptuț că 
membrii echipei studențești din 
Timișoara sînt fruntași la învăță
tură și că echipa lor a cîștigat și 
una din seriile categoriei B, do
vedesc cu prisosință justețea poli
ticii duse de consiliul acestui co
lectiv.

In încheiere ținem să amintim 
că una din principalele lipsuri ale 
consfătuirii metodice a antrenori
lor de rugbi a fost aceea că ru 
s-a vorbit nimic despre concepția 
de joc proprie echipelor noastre, 
cu toate că străinii care ne-.au vizi- 
tat țara și care an înclinat stea
gul în fața echipelor noastre, au 
remarcat caracteristicile acestei 
concepții. Problema a fost ridicată 
la discuții doar de un singur an
trenor, al Științei Timișoara, dar 
fără să fie lărgită și lămurită. Or
dinea de zi 
completată de 
pe anul 
prinzînd 
1955 cu 
cipale:

— îmbunătățirea pregătirii fi
zice generale;

— canalizarea calităților morale 
și de voință numai în scopul îm
bunătățirii calitative a jocului;

— îmbunătățirea 
rea elementelor de 
duailă;

— fixarea unei 
de joc.

Consfătuirea a 
foarte interesantă

Profilul

a lucrărilor a fost 
condluziile activității 

și un raport cu- 
de instruire pe anul

1954
linia
următoarele obiective prin-

și perfecționa- 
tehnică indivi-

concepții unice

mai cuprins o 
conferință cu 

tema: „ProUlul antrenorului de 
tip nou și documentele de plani
ficare", ținută de 1. Șiclovan de 
la I.C.F., precum și un referat con- 
ținînd impresiile antrenorului de 
stat pentru rugbi N. Pădureanu și 
ale inspectorului general de rugbi 
E. Denischi care au asistat la me
ciul internațional Fianța-Scoția,

ț a in fiecare an, finala campionatului unional de șah, care in- 
cepe peste două zile la Moscova, constituie un eveniment 

sportiv de cea mai mare importanță. Și este firesc să fie așa, deoa
rece titlul de campion al U.R.S.S. și-l dispută șahiștii care suit in 
același timp și cei mai buni din lume, în frunte cu campionul mon
dial. Nu mai puțin de 9 mari maeștri internaționali vor fi prezenți 
la startul mult așteptatei întreceri. Âlți 11 șahiști de cea mai înaltă 
clasă,- maeștri internaționali și maeștri, le vor da o replică ce se 
anunță deosebit de dirză.

Fără îndoială că orice iubitor de șah iși pune de pe acum o în
trebare firească: cine va fi noul campion de șah al U.R.S.S.? însăși 
enumerarea făcută mai sus ne îndreptățește să spunem că răspun
sul este foarte greu de dat, mai mult de jumătate din compețitori 
auînd șanse reale la titlu.

Să facem, totuși, o succintă trecere tn revistă a celor mai autori
zați pretendențj.

Vom începe, desigur, cu M. Botvinic, campion al lumii și de șapte 
ori pină acum campion unional (1931, 1933, 1939, 1941, 1944, 1945, 
1952). Botvinic s-a arătat a fi în formă excelentă la ultima sa ieșire 
competiționaiă, adică la Olimpiada de la Amsterdam, din toamnă, 
unde a obținut la prima masă a echipei sovietice un scor foarte ri
dicat: 77,97 la sută.

Adversari grei ii vor fi din nou foștii săi concurent;— Bronstein 
(învingător la recentul turneu de la Belgrad) și Smislov, despre 
care se spune că este acum la apogeul forței sale de joc. Dar și Ke- 
res (de trei ori campion al U.R.S.S. — 1947, 1950, 1951) are un cu- 
vint greu de spus. La ultima Olimpiadă, ca și la Hastings, el a jucat 
strălucite partide de atac.

Poate Kotov să arate aceeași formă ca la Stockholm în 1952? 
„Cvartetul" tinerilor mari maeștri Tafmanov-Petrosian-Geller-Aver- 
bach va reedita strălucitele performanțe din ultima vreme? Vechil 
jucători Flohr, Lisițin, Kan și Mikenas sînt capabili de o revenire ră
sunătoare? Dar cea mai nouă generație de maeștri — Korcinoi, 
Spaski, Furman, Scerbakov, Antoșin — vor reuși în cursa lor spre 
consacrare?

Iată întrebări la care vom avea răspuns numai după ce cele 19 
runde ale finalei celui de al XXlI-lea campionat al V.R.S.S. se vor 
fi încheiat.

Să mai reamintim că medalia de campion al țării nu este singu
rul trofeu pus în joc. Finala trebuie să desemneze încă patru partici- 
panți la turneul interzonal F.I.D.E., din cadrul campionatului mon
dial, care se va desfășura la vară.

Camp ortul mondial M. Botvinik mtr-una din partidele meciului său 
pentru campionatul lumii cu V. Smislov. Intilnirea lor la cel de-al 
XXII-lea campionat de șah al D R. S.S. este așteptată cu viu interes.

Câțiva dintre competitori
Șmîslov „Pedepsește" 

micile inexactități!

APĂRAREA EST- 
INDlANA

Alb: V. SMISLOV 
(U.R.S.S.)

Negru: W. Unzicker 
(Germania occid.)
Turneul de la Hastings, 

1955
l.Cf3 Cf6 2.o3 g6. 3.

Ng2 Ng7 4.0-0 0-0 5.d4 
do 6.03 Cbd7 7.Nb2 e5 
8.d:e5 Ch5 (Mai bine era
8.. . Cg4) 9.Ca3 d:e5 (La
9.. . C:e5 10.C:e5 d:e5
11. D:d8 T:d8 12.Tadl! al
bul are joc superior) 
10.e4 Te8 ll.De2 Cb6
12. Tfdl Nd7 13.c4 De7 
14.Cc2 Nc6 15.Na3 De6
16. Ce3 Tad8 (16...N:e4
17. Cg5!) 17,Cd5 N:d5
18. c:d5 Dd7 19.Nb2 (A-
cim iese în evidență po
ziția proastă a calului ne
gru de la h5) 19...Cc8
20 Taci Cd6 21. Tc2 h6 
22.Tdcl Tc8 23.a4 Te7
24. Na3 (Negrul este com
plect legat) 24.... Cf6
25. NH3 D:h3 26.N:d6 și 
aci negrul a cedat, consl- 
derînd inuti'ă prelungirea 
rezistenței (După 26...T7<17 
27.N: c7, urmat de d5-d6).

Keres — maestru al jo
cului pozițional

t
PARTIDA SPANIOLA

Alb: W. Unzicker (Germ, 
occidentală)

Negru; P. KERES 
U.R.S.S.)

Turneul de la Ilast’ngs
19"5

l.e4 e5 2 Cf3 CcT 3.Nb5
a6. 4.Na4 d6 5.c4 ^Varian

12. D115!) 12.e:f6 N:f6
13. Dh5 Db6 (Tîrziu; mai 
bine 13... De8 14.D:e8 
T:e8 15.Ng6 Td8) 14.Tbl 
c4 15. Nc? Cc5 16.0-0 
Nd7 17.Dg6 Ne8 18-Dh7 
Rf7 19. b3! c:b3 (La 19... 
N:c3 2O.b:c4 Dab 21.Cf3 
cu periculoasa amenința
re Ne5) 2O.C:b3 Ce4 
21 N:el d:e4 22 Cd4 Da6 
23.D-.e4 și negrul a cedat, 
fiindcă pierde imparabil 
și al doilea pion.

Kotov atacă

APARAREA OLAN
DEZA

Alb: A. KOTOV
Negru: S. Pimenov

Semifinala camp U.R.S S. 
1954

l.d4 e6 2.03 f5 3.g3 
Cf6 4.Ng2 c5 (O conti
nuare neobișnuită) 5.c4 
c:d+ 6.C:d4 Cc6 7.0-0 a6 
8.Cc3 Nc5 (O încercare 
de a întări cîmpurile ne
gre slăbite) 9.Cc2 d6 
10.e4! e5 ll.Ng5 h6 (Mai 
bine 11...0-0) 12.N:f6 
D:f6 13.Cd5 Df7 14.b4! 
Nd4 (Slab este 14... Na7 
15.b5 a:b5 16.c:b5 Cd8 
17.B6) 15.b5! (Kotov con
duce ataciri cu măiestrie; 
dacă 15... N:al 16.b:c6 b:c6 
17.Cb6 Tb8 18.C:c8 T:c8
19. C:al albul are avantaj
material) 15...a;b5 16 c:b5 
f:e4 (Prilejuiește un dez- 
nodămînt rapid) 17.b:c6 
D:d5 18.C:d4 D:d4 (Sau 
18... e:d4 19.N:e4!) 19.
Dh5+! și negrul cedează, 
deoarece după 19...Re7
20. Dg6 Tg8 21.Tfdl, dama 
sa nu are retrageri e- 
ficace.

lurii Averbach campion de șah " 
al U.R.S.S. pe anul 1953

Cel care-și apără titlul
Cu 17 ani în urină, cînd în cercu

rile șahiste largi a fost pronunțați 
pentru prima dată numele lui Va-i 
sili Stnîslov, devenit campionul de 
juniori al țării, s-a auzit și un alt 
nume, acela al lui lurii Averbach; 
La turneul unional al elevilor Aver; 
bach a ocupat primit' loc, obți-i 
nînd categoria I-a de clasificare. 
Avea pe atunci 15 ani...

lurii Averbach a făcut cunoștință 
cu șahul încă din anii fragedei co
pilării. Primele cunoștințe temei; 
nice în domenivl teoriei și strate
giei frumosului joc le primește în 
cadrul clubului de șah a! Palatului 
Pionierilor din Moscova.

Primul succes — în 1948, cînd la 
campionatul Moscovei el se nu
mără printre premiați. In următo
rii doi a” el devine campion al 
capitalei U.R.S.S., ia parte la cam
pionatele țării, obținîri.l, rînd pe 
rînd, titlul de maestru și maestru 
internațional. In 1952, locul 5 la 
turneul interzonal de la Stockholm 
fi dă dreptul să participe la marele 
turneu pentru desemnarea adver
sarului campionului lumii. La 
Zurich, Averbach realizează 50 la 
sută din puncte, confit mînd titlul 
de mare mâestru internațional ce-i 
fusese atribuit după succesul dc la 
Stockholm. Campionatul po 1953 
îi aduce încoronarea eforturilor sale. 
Averbach devine campion al țării, 
cucerind titlul care reprezintă idea; 
Iul fiecărui șahist sovietic.

Acum, în preajma marii între-« 
ceri, pentru desemnarea campionu
lui pe 1954, el este gata să-și 
apere medalia de aur a celui mai 
bun șahist sovietic pe anul 1953.

Tehnica lui GheBe# 
in f nai

APĂRAREA 
EST-IND1ANA

Alb: L. Prins (Olanda)

Negru E. GHELLER
(U R.S.S.) I

Olimpiada de la Amster-i 
dam, 1954 .

I.d4 Cf6 2x4 3.Cc3
Ng7. 4.e4 d6 5.Ne2 0-0
6.Ng5  c5 7.d.c5Da5 8.Dd2 
(8. c:d6. C-e4!) 8...d:c5
9.e5 Tc8 10.Dc3 Cg4 11. 
N:g4 N:g4 12.h3 (La
12.N:e7  Te8 13. Nd6 
Cc6 negrul obține a- 
vantaj 12...Ne6 13.N:e7
Te8 14.D: c5 D:c5 15. 
N:c5 Cd7 (Mai bine 
decît 15...- N:c4 16.f4 
și ahiul păstrează pionul 
e5) 16.Nd4 C:e5 17.0-0-0 
N:c4 18 .Rc2 (împotriva 
Cd3+) 18.. Tac8 19.Th2!? 
Cc6 20.N:g7 Cb4+ 21.RM 
R:g7 22.CÎ3 Nd3+ 23.Ral 
(23.Rcl C:a2+) 23...Cc2 + 
24.Rbl Cel+ 25.Rcl C:f3 
26.g:f3 Ne2 27,Td4 N;f3 
Negrul intră cu un pion 
în plus în final, pe care-1 
va conduce cu precizie la 
cîstig) 28.TI4 Nc6 29.h4 
h5 30. Th3 Tcd8 31 b4 a6 
32.a4 TH6 33.Rc2 Te5 34. 
Rb3 Tf6 35.T:f6 R:f6 
36 Rc4 Tf5 37.b5 (Albul 
vrea să elimine pionii da 
pe flancul damei, ceea ce 
i-ar oferi oarecare șanse 
de salvare) 37...a;b5 38. 
a:b5 Ng2 39.T112 Nfl-h 
4O.Rb4 b6 41-Tbl Tf4+ ■1° 
Ra3 Nc4 43. Th2 Re5 44. 
Ca4 N:b5 45.C:b6 (Albul 
a reușit să ia pionul, dar 
calul său este izolat) 45... 
Rd6 46.Rb3 Rc5 47.Cc8 
Te4 48.Thl Nc4-J- 49.Rc3 
Na6 5O.Rb3 (pențtru a 
răsounde la 50...N:c8? cu 
5!Tcl+) 5O...Tb4+*  ^ilbul 
cedează.



DINAMO BUCUREȘTI A
Spectatorii care au asistat sîm- 

bătă seara la prima întîlnire in- 
ternațion.'.lă de lupte clasice a anu
lui (Dinamo București — Spartak 
Sofia) au cunoscut emoțiile umor 
întreceri vii, dîrz disputate, ale 
unor situații interesante de luptă 
și mai ales ale unof înfrîngeri 
neașteptate, o evoluție de scor 
deosebit de pasionantă — cît 
și satisfacția victoriei finale a e- 
chipei Dinamo cu scorul de 5—3.

Intr-adevăr, fiecare meci în par
te a ținut încordată atenția publi
cului de la primul pînă Ia ultimul 
fluier al arbitrului. Infrîngerea lui
D. Cuc a cauzat însă o mare sur
prize, mai ales dacă ținem seama 
de faptul că acest sportiv este 
unul dintre cei mai buni luptători 
ai noștri și că pe victoria lui se 
contează mai «totdeauna ca pe un 
punct sigur. Evoluția scorului în
tregii intîlniri Dinamo București 
— Spartak Sofia a fost foarte in
teresantă : echipă dinamovistă a 
condus cu 2—0, a fost apoi egalată, 
iar în meciul următor conducerea 
a luat-o Spartak Sofia. Au trebuit 
eforturi foarte serioase din partea 
celorlalți trei luptători romîni. mai 
ales pentru a-și birui propria lor 
stare nervoasă, pentru a egftla si
tuația, a lua din nou conducerea 
și a obține victoria finală. In acest 
sens un examen de voință a fost 
trecut cu succes de A. Șuii, care 
știind că de rezultatul meciului pe 
care-1 susținea împotriva lui C. 
Atanasof depindea „soarta“ întâl
nirii și victoria, a luptat cu o in- 
dirjire demnă de laudă.

De fapt, o surpriză plăcută au 
constituit-o luptătorii bulgari, mai 
ales pentru acei spectatori care 
i-au mai văzut concurind. Oaspe
ții noștri au demonstrat un serios 
progres față de trecut. In primul 
rînd li s-a imprimat un stil de 
luptă, au o concepție tactică unita
ră care se bazează în special pe 
o apărare activă, pe specularea 
oricărei greșeli a adversarului și 
execută foar'.e bine acțiunile de for
ță (reburul) specifice lor. Au im
presionat prin voința, prin forța, 
cu care i-au pus în dificultate pe 
dinamoviști, și prin viteza cu care

FOTBALIȘTII SOVIETICI 
ÎNVINGĂTORI PESTE HOTARE

DELHI 7 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 5 februarie s-a desfășurat la 
Dell i jocul internațional de fotbal 
dintre o echipă selecționată sovie
tică și reprezentativa orașului Delhi. 
Victoria i revenit echipei sovietice 
cu scorul de 9—0.

La 6 februarie s-a disputat la 
Deliii întîlnirea internațională de 
fotbal dintre echipele reprezentative 
ale Uniunii Sovietice și Indiei. După 
un joc spectaculos, fotbaliști sovie
tici au obținut victoria cu sce'ul de 
4—0. La sfirșitul întHnirii sportivii 
sovietici au fost premiati de federa
ția indiană de fotbal.

NUMEROASE SCHIMBĂRI 
IN CLASAMENTUL R. D GER

MANE

In etapa de dumănicâ a campio
natului R. D. Germane nu s-au 
disputat decît 4 jocuri- Cu toate 
acestea, clasamentul a suferit im
portante modificări. Surprinzătoa
re a fost infrîngerea la scor a e- 
chipei Dmarr.o Berlin cu 5—1 d» 
către Rotation Leipzig. CetelaF.e 
rezultate : Vor»ârts Berlin — Ro
tation Babelsberg 1—0; Empor 
Rostock — Wismut Karl Marx
1— 0; (Empor a rămas neînvinsă 
pe teren propriu); Chemie Karl 
Marx Stadt — Lokomotiv Leipzig
2— 1. Meciul Chemie Haite Leuna 
— Aktiwist Brieske Senftenberg a 
fost amînat din cauza timpului ne
favorabil. Iată clasamentul :
1. Turbine Erfurt 17 9 5 3 37:17 23

>2. Lok. Leipzig 17 8 3 6 25^1 19
& Dinamo Berlin 17 9 1 7 32:28 19
4. Wismut K. M. St 16 7 4 5 38 -29 18
5. Einh. Dresden 17 8 2 7 44:48 18
6. Vorwărts 16 6 5 5 22:23 17

7. Akt. Brieske 16 7 3 6 26:27 17
8. Rot. Leipzig 16 6 5 5 32:33 17
9. Mot. Zwickau 16 8 0 8 29:27 16

10. Empor Rost. 17 7 2 8 17:21 16
11. Chemie K. M. St. 16 5 5 6 23:30 15
12. Chemie Halle 16 6 2 8 20:26 14
13. Rotation Babels. 17 5 2 10 18:27 12
14. Vorts. Meerane 16 4 1 11 31:33 9

PRIMELE JOCURI AMICALE 
IN R. P. UNGARA

In vederea meciurilor de cupă 
care încep dunntaica Viitoare și a

ÎNTRECUT SPARTAK SOFIA LA LUPTE CLASICE
au trecut la contraatacuri foarte 
periculoase. Mai au însă lipsuri 
tehnice și duc lupta cu o serie de 
acțiuni neregulamentare (prinderea 
și răsucirea degetelor, lucrul cu 
piciorul etc.), care în reuniunea de 
sîmbătă n-au fost sancționate de 
arbitrul L. Brusev, acțiuni care 
i-au jenat însă, vizibil, pe luptă
torii dinamoviști.

Aceștia au cucerit o victorie 
prețioasă, pentru care merită, de
sigur, felicitări, ținînd seama de 
valoarea adversarului. In această 
privință .trebuie evidențiată mai 
înainte de toate comportarea lup
tătorilor A. Ruzsi, A. Șuii și într-o 
oarecare măsură a lui D. Păr- 
vulescu- In general însă, compor
tarea bucureștenilor a fost sub aș
teptări (mai ales V- Popovici, 
D. "Cuc, L. Bujor au iuptat sub 
nivelul posibilităților). Ei s au 
lăsat angrenați în tactica adversa
rilor, au făcut greșeli tehnice grave 
(D. Cuc) și în multe faze s-au 
pierdut. Desigur, starea nervoasă 
provocată de infrîngerea lui Hor
vath și Cuc ca și alte cauze au 
contribuit la micșorarea potenția
lului de luptă al bucureștenilor- In
tr-un număr viitor vom analiza 
mat amănunțit aceste lipsuri

Și acum cîteva cuvinte despre 
tiecare meci în parte. Cat. 52 kgr.: 
A. Ruzsi (Dinamo) învinge prin 
tuș în min. 11 pe S. Deacichin 
(Spartak). In primele șase minute 
lupta decurge sub semnul egali
tății. In prima repriză de parter, 
A. Ruzsi reușește să contreze și 
cîștigă un punct Apoi, în următoa
rele trei minute, tot Ruzsi cîști
gă încă două puncte, prin execu
tarea unei centuri laterale. Meciul 
ia sfîrșit prin aducerea în tuș a 
lui Deacichin. Cat. 57 kgr. : D. 
Pîrvutescu (Dinamo) întrece ia 
puncte pe C. Iordanov (Spartak). 
Dinamovistul a cîștigat o victorie 
clară, în fața unui adversar pu
ternic și mai ales foarte atent, 
care nu s-a lăsat prins î-n mișcări
le înșelătoare ale bucureșteanului. 
Cat. 62 kgr.: S. Penev (Spartak) 
întrece la puncte Pe Fr. Horvath 
(Dinamo): In primele șase minute 
nu s-a întreprins nici o acțiune. 
Apoi Horvath, în repriza sa de par

meciurilor de canjpiouat de la sfîr- 
șitul lui februarie, echipele ma
ghiare fruntașe au susținut jocuri 
amicale. Iată cîteva rezultate: 
Honved_— Kispest 10—*1,  Voros 
Lobogo — Bereski Vasas 7—2. Ki- 
nizsi—Ganz 12—2; Pecst—Dozsa

gedacjla fl ^dmlnlștrajia, Bucurefti, ftr. Const Miile Nr. 17 telefon S.30 Sfi_5.30.37 Nr 1-9-62 STAS 3452 -52. lntr Poligrafica Nr. 2 «tr, Brezoianu Nr. 23-25. Abonamen
tele laț 13 oficiile poștale grin fac toții poștali difuzor!] voluntar] din Intregnuderl,

— Pecsi Lokomotiv 1 — 1; Dozsa 
Budapesta — Lokomotiv Budapes
ta 5—1; Dyosgyori Vasas — Mis- 
kolczi Lok. 5—1; Vasas Budapesta
— Godolo 16—0: Salgotarjara Ba- 
E^asz — Nagybatotiy 9—2; Tata- 
banva — Gyori Vasas 3—2.

TURNEUL FOTBALIȘTILOR 
BULGARI

Sofia 7 (pr«i telefon). — După 
meciurile in Egipt șt Liban fot- 
habștii bulgari și-au continuat tur
neul in Siria. La 28 anuarîe se
lecționata orașului Sofii a dispus 
de selecționata orașului Holms cu 
scorul de 10—0. La Alep a avut 
loc întf. rărea dintre reprezentati
vele R. P. Bulgaria și Siriei, ter
minală cu victoria oaspeților la 
scorul de 3—0. Vineri 4 februarie, 
jucrnd U Damasc, selecționata o- 
raștdui Soria, a dispus de selec
ționata orașului, cu 2—0.

FOTBALIȘTII CEHOSLOVACI AU 
PLECAT IN GERMANIA OCCI

DENTALA

Praga. 6 (prin telefon). — Luni 
a plecat in Germania occidentală 
echipa cehoslovacă de fotbal Spar
tak Sokotovo Praga. Fotbaliștii 
cehoslovaci vor susține trei întâl
niri. Prima va avea loc la 10 fe
bruarie în orașul Karlsruhe, a doua 
Ia 13 februarie la'Freiburg și a treia 
la 16 februarie la Nurenberg.

MECIURI INTERNAȚIONALE

La Bagdad: echipa națională a 
Irakului a pierdut cu scorul de 
2—3 în fața echipei naționale a 
Egiptului. La Ankara, reprezenta
tiva orașului a dispus de Hajduk 
(Split) cu scorul de 3—2. La Port- 
Said, echipa reprezentativă a Sue- 
zului a pierdut cu scorul de 1—2 
în fața echipei Dynamo (Zagreb). 

ter, de trei ori încearcă la rînd 
ridicarea prin suples a adversaru
lui, dar de fiecare dată acesta îi 
pune piedică. Arbitrul Brusev însă 
mu sancționează. Oricum Horvath a 
greșit încercînd aceeași acțiune în 
Ioc să întreprindă alte acțiuni. O 
greșeală gravă a dinamovistului 
este aceea că la aceste acțiuni el 
nu face podul, venind direct pe 
umeri. Luptătorul bulgar a cîștigat 
la mică diferență. Cat. 67 kgr.: D. 
lanev (Spartak) întrece la puncte 
pe D. Cuc (Dinamo). Meciul a 
fost pierdut de luptătorul dinamo- 
vist, cane a făcut greșeli tehnice 
serioase. Sportivul bulgiair, foarte 
atent, .a contrat l:a toate încercă
rile lui Cuc, cucerind puncte pre
țioase. Cat. 73 kgr.: D. Cifulov 
(Spartak) întrece la puncte pe V. 
Popovici (Dinaono). Luptătorul bul
gar a cîștigat datorită în special 
avertismentului dat de arbitrul 
Brusev lui V. Popovici penitiru 
luptă pasivă. Imvingătonul a 
folosit însă apucături neiregle- 
mentare, ca îndoirea degetelor, 
lucrul cu piciorul la repriza de 
parter etc., acțiuni nesancționate 
insă. V. Popovici s-a prezentat, în 
general, slab. Cat. 79 kgr.: M. 
Belușica (Dinamo) întrece l‘a 
puncte pe T. Jelev (Spartak). Lup
tătorul bulgar, foarte atent, pu
ternic și iute, a dat de lucru 
dinamovistului. Acesta din urmă 
a învins prin cele două puncte fă
cute în repriza sa de parter, cînd 
a reușit un rebur de jos. Cat. 87 
kgr.: L. Bujor (Dinamo) întrece 
la pdnete pe C. Ioachimov( Spar
tak). Meciul s-a rezumat, de fapt, 
la o „cursă de urmărire" pe care 
a întreprins-o L. Bujor și pe care 
a cîștigat-o detașat lajnincte. Com
portarea dinamovistului, mai ales 
din punct de vedere tactic, nu a 
fost de loc mulțumitoare. Cat. grea: 
A. Șuii (Dinamo) întrece la punc
te pe C. Atanasof (Sofia). Handi
capat de o diferență de greutate de 
23 kgr., Șuii a reușit totuși să 
întreacă, mai ales prin voință, pe 
luptătorul bulgar, după un meci în 
care nu s-a înregistrat nici o ac
țiune.

I. ȘEINESCU

Carrpicnatele europene 
de patinaj viteză

STOCKHOLM 7 (Agerpres) — 
In orașul Falun din Suedia s-a 
desfășurat sîmbătă și duminică 
campionatul masculin european de 
patinaj viteză. Pentru titlurile de 
campioni ai Europei s-att întrecut 
cei mai buni patinatori din U.R.S.S., 
Norvegia, Finlanda, Suedia, Anglia, 
Olanda, R. Cehoslovacă, Franța, 
Elveția, Austria și Germania occi
dentală.

Vremea n-a fost favorabilă. In 
timpul disputării probelor a nins și 
gheața moale nu a permis realiza
rea performanțelor așteptate.

In proba de 500 m. cei maj bun 
timp a lost obținut de patinatorul 
sovietic Evghenii Grișin — 44“7/10. 
Pe locul doi s-a clasat Salonen 
(Finlanda), iar pe locul trei Saku- 
nenko (U.R.S.S.). Pe distanța de 
5.000 m campionul Suediei, S. E- 
riksson a* -obținut cel maj bun re
zultat 8‘57“2 10. El a fost urmat de 
Broekman (Olanda) — 8‘57“8Z10 și 
Gonciarenko (U.R.S.S.)—8‘58“7/10.

Campionatele au continuat la 
6 februarie cu disputarea pro
bei pe distanța de 1500 m. Pa
tinatorul sovietic Evghenii Grișin 
și norvegianul Elvenes au o- 
cupat locurile 1 și 2 cu același timp: 
2*27 “8/10. Pe locul trei s-a olasat 
S. Eriksson (Suedia) cu 2‘27“9/10.

Ultima probă a campionatelor, 
cea de 10.000 m, a luat sfîrșit cu 
victoria suedezului S. Eriksson, ca
re a realizat timpul de 18‘32“8/10, 
urmat de Broekman (Olanda) cu 
18‘50“7/10 și Sakunenko (U.R.S.S.) 
— 18‘55“2/10.

La totalul celor patru probe, pe 
primul loc s-a clasat suedezul 
Sigge Eriksson, cu un rezultat de 
205,960 puncte. Locul doi a revenit 
sportivului sovietic Oleg Goncia
renko cu 207,053 puncte, iar pe lo
cul trei s-a clasat Dmitri Sakunen
ko (U.R.S.S.) cu 207,707 puncte.

★
MOSCOVA 7 (Agerpres). 

TASS transmite :
La 5 februarie a părăsit Moscova, 

plecînd în Finlanda . pentru a lua 
parte la campionatele mondiale fe
minine de patinaj viteză, echipa pa
tinatoarelor din Uniunea Sovietică. 
Din delegație fac parte Lidia Seli- 
hova, cafrrpioana absolută a Uniunii 
Sovietice pe anul 1955, Tamara Rî- 
lova, precum și cunoscutele pa
tinatoare Rimma Jukova, Sofia Kon-, 
dakova, Remma Menșova, Vera 
Postnikova.

UN BULETIN CU
Ca și alte asociații, — asocia

ția Progresul editează un bule
tin care apare periodic și in 
care sportivii acestei asociații 
găsesc informa[ii, analize, repor
taje, materiale de îndrumare, 
mă rog, tot ce e în legătură cu 
activitatea asociației.

Mai acum o săptămînă ne-a 
căzut sub ochi numărul pe de
cembrie al ^cestui buletin. L-am 
răsfoit,. am citit un articol, am 
citit altul și ne-am oprit și la 
articolul intitulat „Analiza sec
țiilor de ntiigbi", semnat de cu
noscutul antrenor Ștefan Bîrsan

Citim noi ce citim și la un 
moment dat ne oprim. Ce-o fi 
asta? Scria acolo negru pe alb 
(pardon: albastru pe alb, căci 
buletinul e tipărit cu cerneală 
albastră!), că „echipele colecti
velor Progresul Finanțe Bănci și 
Progresul Sănătatea au ocupat 
în campionatul primei divizii a 

; țării locurile 4 și 6, clasament 
J ce ar fi putut fi simțitor ame- 
1 liorat, dacă s-ar fi făcut eforturi 
| susținute”.
| Citeam, reciteam și nu ne du- 
| miream de loc. Țineam minte că 
i locul 4 în campionatul primei 
) categorii fusese ocupat de 
J Constructorul București, iar pe 
| locul 6 se clasase Minerul Pe- 
z troșani. Or, din articolul cu pri- 
i cina reieșea altceva, și anume, 
J că aceste locuri în clasament 
j sînt deținute de Progresul Fi- 
I nanțe Bănci și Progresul Sănă- 
’ taiea. Să ne joace memoria o

■ festă, sau te pomenești că între 
asociațiile în cauză a intervenit 
o înțelegere, potrivit căreia i se 
se ofereau Progresului locuri... 
mai în față în clasament. Ori
cum, ar fi trebuit să fim anun
țați și noi de treaba asta, ca să 
nu stricăm hîrtie degeaba, pu- 
blicînd niște clasamente ne
reale !

Cam fîstîciți de cele aflate, 
am purces să citim articolul mai 
departe. Drept să spunem, ini
ma ne bătea puternic, de teamă 
să nu întîlnim alte surprize și 
mai mari...

Mai citim noi ce citim șl la 
un moment dat iar ne oprim. Se 
spunea în articol că echipa de 
juniori a colectivului Progresul 
Finanțe Bănci este „campioană 
a anului 1954, fiind DE DE
PARTE (N.R.: sublinierea e a 
noastră) cea mai bună echipă 
de juniori din țară”.

Aici, am simțit că luăm foc! 
Că asociația Progresul socotește 
că echipa de juniori a colectivu
lui Progresul Finanțe Bănci este 
DE DEPARTE cea mai bună 
echipă de juniori din (ară, trea
că-meargă! In definitiv, fiecare 
tată crede că nu există pe lume 
copil mai frumos și mai reușit 
decît al lui! Dar să ni se spună 
că echipa colectivului Progresul

Jozsef Koczian și Eva Koczian
campioni de tenis de masă ai R. P. Ungare

BUDAPESTA. — Vineri, sîm
bătă și duminică s-au desfășurat 
întrecerile de tenis de masă din 
cadrul campionatului individual al 
R. P. Ungare la care au luat 
parte 300 de concurenți. In fina
la probei de simplu bărbați, Joz
sef Koczian l-a învins pe Foldy 
cu 3—1 (21—11, 28—30, 21—14,

Pe terenurile
■ La 16 februarie se va desfă

șura în Suedia întîlnirea interna
țională de hochei-bandy dintre re
prezentativei Suediei și Uniunii 
Sovietice. Inițial această întîlnire 
urma să se desfășoare la Stock
holm, însă la cererea locuitorilor 
dhn Naessoe (provincia Smaland) 
jocul se va desfășura în acest o- 
raș care este leagănul jocului de 
Ibandy in Suedia.

■ Praga 7 (prin telefon). — Co
misia centrală de hochei de pe lin
gă Comitetul pentru Cultură Fizică 
și Sport din Cehoslovacia a trimis 
o adresă Federației canadiene de 
hochei prin care invită la Praga 
echipa reprezentativă a Canadei. 
Hocheiștii canadieni ar urma să

SURPRIZE...

Finanțe Bănci E CAMPIOANA 
LA JUNIORI PE ANUL 1954, 
cînd noi am fost de față la fe
licitările pe care le primiseră 
„puștii” de la Locomotiva Gri- 
vița Roșie cu prilejul cuceririi 
campionatului la juniori pe anul 
1954, asta, zău, era prea de 
tot!

Cel mai bun lucru era să vor
bim cu autorul articolului, cu 
,,Nea Fănică”, așa cum îi spun 
rugbiștii. Și „misterele" s-au lă
murit, rînd pe rînd. Mai prin 
vară, pe vremea pepenilor și a 
înghețatelor, asociația Progresul 
apelase la antrenorul ei. Ștefan 
Bîrsan, să scrie un articol des
pre situația rugbiului in cadrul 
asociației Progresul. Și „Nea 
Fănică" l-a scris. L-a scris șL 
bineînțeles, a arătat care era si
tuația IN MOMENTUL ACELA: 
Progresul Finanțe Bănci era, 
Intr-adevăr, pe locul 4, Progre
sul Sănătatea se afla pe locul 6, t 
iar juniorii „începuseră tare” și 
lăsau impresia că vor cîștiga 
campionatul. Numai că de-atunci 
au trecut 4-5 luni, campionatele 
s-au terminat și visurile celor 
de la Progresul, neflind spriji- . 
nite — vorba articolului din bu
letin ■— „de un efort mai susți
nut", au rămas simple visuri...

Ce arată toată istoria asta?
1) Că asociația nu verifică 

materialele ce apar în buletin.
2) Că, în aceste condițiuni,

acțiunea de informare a citito
rilor este în fond, una de dezin
formare. -

3) Că, pentru a se ajunge la 
rezultatul ca membrii asociației 
Progresul să nu știe exact ca 
se întîmplă cu echipele lor, nu 
era absolută nevoie de un bule
tin în 28 de pagini, făcut desi
gur, cu multe eforturi și cu mul
te cheltuieli.

...Oricum ar fi însă, nu se poa
te spune că tovarășii care re*  
dactează buletinul Progresului i 
nu sint grijulii și nu cer cola
boratorilor materiale... din timpi

JACK BERARII!
EM. VALERIU

21 —13), iar în finala probei de 
siimplu femeii Eva Koczian a îa- 
trecut-o p« Gizi Farkaș cu scorul 
de 3—1 (21—17, 9—21, 21—13,
21—10). La probele de dublu as 
ieșit următorii cîștigători : dublu 
bărbați: Gyetvay—Szepesi; dubla 
femei: Fantusz—Sagi; dubiu mixt: 
Gizi Farkaș — Ferenc Sido.

de gheață
susțină un meci amical cu repre-i 
zeniativa R. Cehoslovace înainte da 
începerea campionatului mondial.

H După cum se știe, anul acesta 
va participa la campionatul moo- 
d4al de hochei în seria B și repre
zentativa de hochei a JugoslavieL 
Hocheiștii iugoslavi au început pre
gătirile la sfirșitul anului 1954. An
trenamentele sînt conduse de antre
norul elvețian H. Gisler. Ultimul 
meci hocheiștii iugoslavi l-au sus
ținut la Zagreb în compania echte 
pei Obersdorf di» Germania occi
dentală. Victoria le-a revenit gaz
delor cu scorul de 8-3. In al doilea 
meci, echipa Partizan a dispus d? 
selecționata Obersdorf cu scorul da 
6-2.


