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to AuliL ESfE unul din aceie 
«r sporturi care nu cunoaște „se

zoane * de activitate, puffind fi 
prarticat cu aceeași intensitate fot 
timpul anului. Nu-i mai puțin ade
vărat, însă, că iarna rămîne ano- 
t lipul cel mai propice desfășurării 
unei activități șahiste sporite, a- 
tunci cînd numărul sporturilor 
pract cate în aer liber este mai re
dus și mulți dintre membrii colec
tivelor sporlive se string la clu
buri, țn jurul meselor de tenis și de 
șah. Așa se face că iarna a deve
nit, de fapt, sezonul ideal pentru 
șah. „concurînd* ’ cu succes schiul, 
patinajul și hocheiul sporturile 
specifice gheții și zăpezii. *

Lunile de iarnă sînt un bun pri
lej pentru organizarea de competi
ții de șah cu caracter popular, de 
întreceri între colective, de con
cursuri pentru clasificarea jucăto
rilor. Prin aceasta sînt atrași în 
activitatea șahistă noi iubitori de 
a practica acest frumos sport, sînt 
stimulați jucătorii avansați.

Un mijloc excelent de populari
zare a șahului s-a dovedit a fi 
competițiile pe echipe. Intr-o serie 
întreagă de orașe ale țării noastre, 
au devenit ‘raditionale campiona
tele pe echipe, ele bucurindu-se de 
un important succes de participare 
și asfstențâ. In afară de campiona
tul Ca-.italei, este de amintii aci 
jczmpione.vl celor 111 echițft" cu 
care se miri drese, pe drep', șa
hiștii Timișoarei. La Arad și Ora
dea se desfășoară, de asemenea, 
întreceri pe colective. La sfîrșitul 
anului trecut, o interesantă com
petiție interorașe a reunit la Arad 
selecționatele orașelor Oradea, Satu 
Mare. Cluj și Arai S-au des
fășurat, de asemenea, alte cîteva 
iriClniri tovărășești între selecțio
nate de orașe.

In anul curent, toate aceste ini
țiative primesc un sprijin mai pu
ternic din partea forurilor noastre 
superioare. După o întrerupere de 
cîțiva ani, se organizează din nou 
la noi în țară un campionat repu
blican de șah pe echipe 
inițiativă dintre cele mai 
care vine să umple un gol 
în activitatea șahista

Campionatul R.P.R. pe 
este menit să angreneze mase cît 
mai mari de șahiști de pe întreg 
cuprinsul țării. El este deschis e- 
chipelor de colectiv, formate fie
care din cîte cinci jucători avan
sați, un junior și două jucătoare 
Campionatul cuprinde trei faze. 
Prima se desfășoară după sis’emul 
turneu în regiuni, a doua va fi o 
etapă eliminatorie interregională, 
iar finala se va desfășura 
cursul lunii iunie între cele 
echipe învingătoare. La eiapa inter
regională vor participa trei echipe 
calificate din campionatul Capi
talei, cîte două echipe din Timi
șoara, Arad și Cluj, și cîte una din 
celelalte regiuni. Este necesar însă 
ca și Oradea să fie reprezentată 
de două echipe, deoarece în acest 
oraș șahul cunoaște o puternică 
dezvoltare.

Pînă la începutul lunii aprilie, 
comitetele regionale pentru cultură 
fizică și sport au sarcina de a or
ganiza prima fază a competiției 
Este de subliniat că ea trebuie să 
stabilească un criteriu valoric ac
tual între diferitele reprezentative 
de colectiv, nefiind deci valabile 
rezultatele din campionatele oră
șenești sau regionale anterioare, 
chiar dacă ele stuf de dată recentă.

Este o 
fericite, 
resimțit

echipe

în 
trei

Acoio uiidb asemenea campionate 
s-au terminat de curing este plau
zibilă organizarea unui turneu în
tre echipele colectivelor sportive 
cele mai bine clasate, respectînd 
formufa de alcătuire a ' '
cerută de regulamentul campiona
tului republican. Ea este astfel 
concepută, că atît șahiștii avansați, 
cît și elementele tinere și cele fe
minine să fie angrenate în compe
tiție. Aceasta obligă colectivele 
sportive să se preocupe îndeaproa
pe de creșterea cadrelor șahiste. 
Echipele unde n-an fost formați 
juniori și jucătoare, își văd acum 
periclitate șansele în campionatul 
republican.

In Capitală, campionatul 
nesc intercolective, a cărui 
etapă a început duminică 
bruarie, contează și ca 
fază a campionatului republican. 
Campionatul Capitalei s-a desfășu
rat în fiecare an cu regularitate, 
dar cu bilanțuri diferite pe planul 
realizărilor. Astfel, acum doi ani 
această competiție a suferit din 
cauza unei organizări cu totul 
nesatisfăcătoare, ceea ce a dus la 
situația inadmisibilă ca turneul să 
nu poată fi încheiat. In schimb, 
campionatul Capitalei pe 1954 s-a 
desfășurat la un nivel mult mai ri
dicat, constituind o bună propa
gandă pentru șah.

Campionatul de șah pe echipe al 
Bucureștiulu', care a început în a- 
ceste zile, trebuie să constituie un 
hotărît pas înainte față de edițiile 
trecute. Pentru aceasta este nece
sar ca grijii organizatorilor să i 
se unească și aceea a colectivelor 
sportive și asociațiilor. Or, nu 
toate aceste unități arată aceeași 
preocupare pentru marea competiție 
în pragtă căreia ne aflăm. De 
pildă, dacă asociația Progresul va 
ii reprezentată de opt colective, 
iar Constructorul și Dinamo au 
pregătit, de asemenea, mai multe 
echipe, în schimb alte asociații au 
înscris puține echipe sau nici una. 
Știința va fi reprezentată 
singură echipă, iar Mefalul 
mai două echipe.

Regulamentul competiției 
el susceptibil de modificări 
țiile v itoare. Intr-adevăr, numărul 
de cinci jucători în formație fiind 
relativ mic, sînt colective sportive 
ca Știința Politehnica și Progresul 
O.C.S. care nu pot folosi pe toți 
șahiștii lor.

Apoi, formula actuală de dispu
tare a campionatului acordă ten 
avantai prea mare unor regiuni 
ca Galați, lași sau PIoești, care 
formează reprezentative din cei mai 
buni jucător’, selecționați din cam
pionatul regional.

Fiind numai ia început de dpum, 
desigur că organizarea unei com
petiții de o asemenea amploare ne
cesită o atenție deosebită. Foarte 
utilă este, fără îndoială, și studie
rea desfășurării campionatelor pe 
echipe din Uniunea Sovietică, țara 
cu cea mai înaintată mișcare șa- 
histă. Acolo competiția începe 
chiar în sinul asociațiilor, termi- 
nîndu-se cu o finală la care sînt 
angrenați astfel aproape toți frun
tașii. Campionate pe reprezentative 
de asociații se desfășoară și în R. 
Cehoslovacă și R. P. Ungară.

Competițiile șahiste pe echipe 
trebuie să devină si la noi în țară 
mijloace cît mai eficace pentru răs- 
pîndirea șahului în mase largi, 
pentru creșterea fruntașilor acestui 
sport

Semnează Apelul 
un grup de studenfi 
de Cultură fizică. Printre el, maes- 
tra sportului Agneta Hoffman, 
studentă în anul 
latului republican

de la Vierul 
ai Institutului

orașe-
primă

6 fe-
primă

de o 
de nu-

este și 
la edi-

și corpul didactic de la I. C. F 
semnat Apelul de la Viena

Ieri, după terminarea cursurilor, 
avut loc la Institutul de Culturăa 

fizică un miting convocat de comi
tetul de luptă pentru pace al Insti
tutului.

Primul care a luat cuvîntul la 
miting a fost lectorul Ioan Kunst. El 
a vorbit despre grava primejdie pe 
oare o reprezintă pentru omenire 
pregătirea războiului atomic și 
despre hotărîrea cu care popoarele 
lumii se ridică m fața acestei pri
mejdii „Popoarele nu vor putea 
fi cuprinse în mrejele minciunilor 
propagandei imperialiste despre așa 
zisa inevitabilitate a unui război 
atomic, a spus Ioan. Kunst. Fiecare 
om cinstit își dă seama că un răz
boi atomic înseamnă milioane de 
victime omenești, -distrugerea unor 
mani centre ale industriei și cul
turii și a unui mare număr de 
orașe- și sate".

Printre cei care au luat apoi cu
vîntul s-a numărat și asistenta Ma
ria Petrescu, de la catedra de gim
nastică.

„In uiltimul război mondial mi-am 
pierdut părintele și casa, a spus

I

trecutea. Am 
de descris. Mă 
gia mea oricăror planuri războinice. 
Noi, dăscălit tinerei generații. vrem 
să ne putem desfășura în condiții 
de pace și progres nobila noastră 
misiune".

„Este o datorie de cinste a noas
tră, a studenților, care ne bucurăm 
din plin de grija statului demo
crat-popular, să ne ridicăm cu toa
te forțele noastre tinerești 
potriva războiului atomic, 
studenta 
anul 
tură. Noi 
pe Apelul 
bine decît 
ne să ne 
tivă“.

Participanții la adunare au sem
nat apoi Apelul de la Viena. Au 
fost constituite totodată echipe, 
care vor lua pate la campania de 
strîngere a semnăturilor pe Apel, 
într-una din circumscripțiile raionu
lui Lenin.

priin suferințe greu 
opun cu toată ener-

III.

îm- 
a spus

din 
învăță-

Alice Stănculescu 
fruntașe la

vom întări semnăturile 
de la Viena învățînd mai 
pînă acum, străduindu- 
ridicăm măiestria spor-

Pentru ziua de ntiine 
a tineretului nostru

„Alături de miile de sportivi din 
regiunea Hunedoara, am semnat*  
zilele trecute. Apelul Consiliultd 
mondial al păcii. Mi-am pus sem
nătura pe Apel cu convingerea 
că îndeplinesc o datorie, de mar» 
ținste.

In activitatea nsa de 
c-um, depusă pe tărîmul 
fizice și al sportului, am 
nenumărate ori prilejul să 
îndeaproape înflăcărarea, dragostea 
nețărmurită cu care tineretu1 de la 
orașe și sate ia parte la construi
rea socialismului în patria noastră 
precum și via lui dorința de a se 
pregăti cit maj bine, pentru a 'urca 
la o treaptă mai înaltă prestigiul 

. mișcării noastre sportive. Acestui 
tineret, ca întreg poporului nostru 
ca tuturor popoarelor lumii, pacea 
îi permite .să-și îndeplinească nS*  
zuințele, să se bucure de un viitor 
ferit de urgia pe care au trăit-o 
atîția oameni în anii războMul 
dezlănțuit de fasciști".

IOSIF BALOGH 
Președintele G.F.S. 

regiunea Hunedoara

plină a4
culturii 

avut de
c. nosc

Varșovia 9 (Agerpres). — PAP 
transmite :

Secția de box de pe lingă Comi
tetul pentru cultură fizică și spoirt 
al R. P. Polone a primit din par
tea Comitetului pentru cultură fi
zică și sport dlitn R.P.R. propune
rea de a organiza o întilniire între

ech.pele de juniori ale celor două 
țări.

Această propunere a. lost accep
tată, urmînd ca meciul de box dirr- 
tre echipele de juniori ale R. P. 
Polone și R.P.R. să se desfășoare 
la 3 aprilie la Varșovia sau Wro
claw.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS transmite:
Sovietul Suprem al Uniunii Republicilor Sovie

tice Socialiste consideră de dlatoria lui să atragă 
atenția popoarelor și parlamentelor tuturor statelor 
asupra situației care se creează în Europa, în Asia 
precum și în alte regiuni ale lumii și care agra
vează cu mult încordarea în relațiile internaționale 
și primejdia pentru securitatea popoarelor.

In Europa se creează grupări militare ale unor 
state îndreptate împotriva altor state europene. 
Se duce politica primejdioasă de refacere a milita, 
rismului german, care nu cu multă vreme în urmă 
a «Dezlănțuit cel «De al doilea război mondial ce a 
adlus popoarelor urgii fără seamăn.

Se creează primejdia ca Europa să devină arena 
unui nou război. Un asemenea război se va trans
forma în mod inevitabil într-un nou război mon
dial.

De asemenea, situația din Asia și din Extremul 
Orient nu poate să nu trezească îngrijorare pentru 
desitiiinele lumii. A nu admite nici aici războiul, 
a apăra drepturile naționale ale popoarelor din 
Asia, independența și suveranitatea lor, este datoria 
tuturor popoarelor.

Cursa înarmărilor și organizarea de baze mili
tare pe teritorii străine, care însoțesc politica de 
creare de blocuri militare continuă, agravînd în
cordarea în relațiile dintre state.

In taină față de popoare se pregătește un război 
atomic. Procedîndu-se astfel nu se ține seama de 
faptul că un război atomic de exterminare ar a- 
duce distrugeri imense și nenumărate victime ome
nești, în deosebi în statele unde populația și indus
tria sânt extrem de concentrate pe teritorii mici.

Deși Organizația Națiunilor Unite a recunoscut 
ca inadmisib'lă propaganda de război și a condam
nat-o, în unele țări răsună fără să întîmpiine vreo 
riposită, chemări fățișe și deșănțate la un nou răz
boi, la folosirea armei atomice.

Toate acestea cer ca statele care năzuiesc spre 
menținerea și consolidarea păcii, să-și sporească 
eforturile pentru at’ngerea unor țeluri atît de înalte 
cum sînt crearea unui sistem de securitate colec
tivă în Europa și înlăturarea amestecului străin 
în treburile interne ale altor popoare, ceea ce acum 
are o însemnătate deosebită pentru menținerea 
păcii to Extremul Orient.

Uniunea Sovietică consideră că este necesar să 
se pună capăt cursei înarmărilor. Este necesar să 
se rezolve fără întârziere problema reducerii gene
rale a armamentelor și, în primul rînd, problema 
reducerii substanțiale a armamentelor statelor mari.

Arma atomică și toate celelalte an>.e dc exterminare 
în masă trebuie interzise. înfăptuirea măsurilor 
corespunzătoare trebuie asigurată prinitr-uin con
trol internațional eficient.

Sovietul Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste acordă o însemnătate deosebită faptului 
ca relațiile dintre statele mari și mici să fie bazate 
pe principii internaționale, care să corespundă in
tereselor dezvoltării unei colaborări prietenești între 
popoare în condițiile unei vieți pașnice, liniștite. 
Este necesar ca ralațiile dintre state să se bazeze 
pe principiile egalității, neamestecului în afacerile 
interne, neagresiunii și renunțarea la încercările 
de încălcare a integrității teritoriale a altor state, 
pe principiul respectării suveranității și indepen
denței naționale.

Respectarea acestor principii, care au și fost 
puse la temelia relațiilor cu alte țări de state ca 
Uniunea Sovietică, Republica Populară Chineză, 
India și o serie de alte state, asigură coexistența 
pașnică a statelor, indiferent de orînduiTea lor so
cială și de stat.

Popoarele sînt vital interesate în întărirea păcii 
generale. Ele au toată posibilitatea de a nu ad
mite un nou război, deoarece forțele păcii cresc ne
încetat și sînt de pe acum mai puternice decit for
țele agresiunii și războiului.

Uniunea Sovietică, bizuindu-se pe unitatea de 
nezdruncinat a popoarelor sale, pe resursele sale 
nesecate, este ferm hotărîtă să asigure munca paș
nică a cetățenilor săt și să-i ferească de orice 
atentat din afară. Ca și ptoă a-cum, celelalte po
poare vor găsi în statul sovietic un reazim trai
nic, de nezdruncinat în lupta pentru pace și pro
gres.

Sovietul Suprem al Uniunii Republicilor Sovie- 
t.ce Socialiste consideră că parlamentelor le re
vine o mare răspundere pentru menținerea și În
tărirea păcii. Ele sînt acelea care adoptă acte le
gislative în problemele războiului și păcii.

Sovietul Suprem ai Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste consideră că stabilirea de legături directe 
între parlamente, schimbul de delegații parlamen
tare, cuvântări rostite de delegații parlamentare ale 
anei țări în parlamentai altei țări corespunde nă
zuințelor popoarelor de a vedeți dezvoltîndu-se re
lații prietenești și de colaborare.

Sovietul Suprem al Uniunij Republicilor Sovie
tice Socialiste va saluta sincer orice acțiune între
prinsă de parlamentele altor state în vedlerea con
solidării păcii între popoare.'

Moscova, Kremlin 9 februarie 1955.



Alegerile organelor sportive sindicale
INTENSE PREGĂTIRI IN VALEA 

JIULUI

La Petroșani, Lupeni, Lonea, 
maj în fiecare localitate din 
Valea Jiului an avut loc, m 

ultimele zile, adunări ale membri, 
tor secțiilor pe ramură de sport. 
A fost un nimerit prilej de anali
ză a muncii sportive și, în aceilași 
timp, de cunoaștere amănunțită a 
lipsurilor care au frînat dezvoltarea 
activității sportive Instrucțiunile 
cu privire la alegeri au fost larg 
dezbătute de minerii din Valea 
Jiului, cărora sportul le-a devenit, 
în acești ani, un bun prieten. Lău
dabilă este și acțiunea întreprinsă 
de organizațiile de bază U.T.M., 
care, după ■ cum ne relatează sub- 
redacția noastră din Deva, au ini
țiat prelucrarea instrucțiunilor cu 
toți tinerii, membri ai colectivelor 
sportive

TOATĂ ATENTIA PENTRU ÎN
TOCMIREA DĂRILOR DE SEAMA

De la subredacția noastră din 
Tg Mureș ne-au sosit vești 
despre permanenta preocupa

re a colectivelor sportive pentru 
desfășurarea unei largi activități 
de propagandă și agitație, în legă
tură cu alegerile organelor spor
tive sindicale, despre numeroasele 
măsuri organizatorice luate de a- 
ceste colective ca și despre inten
sificarea legăturii cu terenul, pentru 
o cit mai bună pregătire a alegeri
lor.

Este deosebit de îmbucurătoare 
grija, pe care o manifestă majori
tatea colectivelor sportive sindicale 
pentru întocmirea dărilor de seamă. 
Colectivele sportive Avîntul bine 
îndrumate de consiliul regional al 
asociației, au trecut din timp 
la întocmirea dărilor de seamă. 
Sînt însă și colective care privesc 
această importantă problemă cu in
diferență. Astfel, colectivele spor
tive Constructorul, Flamura roșie, 
Locomotiva și Progresul nu s-au 
îngrijit de întocmirea dărilor de 
seamă. Lipsa este cu atît mai gra
vă, cu cit trebuie amintit faptul 
că activiștii acestor colective spor
tive au fost, din vreme, instruiți 
temeinic.

ÎNTRECERI SPORTIVE IN CIN
STEA ALEGERILOR

In întîmpinarea alegerilor orga
nelor sportive sindicale a fost 
organizat, la Timișoara, un 

turneu fulger de handbal în sală, 
întrecerile sportivilor de la Me- 
talul-Electromotoir, Recolta Giar- 
mata, de la școaia profesională 
nr. 3 și alte colective au fost 
urmărite de numeroși oameni ai 
muncii. Inițiativa s-a dovedit a fi 
din cele mai bune și în curînd 
vor avea loc în orașul Timișoara 

numeroase asemenea întreceri în
chinate alegerilor

AU MERITAT 
ÎNCREDEREA ACORDATA

Numeroși activiști din Bala 
Mare, ne scrie coresponden
tul nostru regional V. Săsă- 

ranu, au meritat pe deplin încre
derea ce le-a fost acordată cu prilejul 
alegerii organelor sportive sindicale 
din anul trecut. Printre ei trebuie 
amintit la loc de frunte lăcătușul 
Andreij Berci, care a muncit cu 
multă dragoste pentru buna orga
nizare a activității sportive din 
cercurile și colectivele sportive 
„Metalul" din regiune Activistul 
Andrei Berci poate fi întâlnit în fie
care zi printre membrii colectivelor 
„Metalul", îndemrnndu-i să partici
pe la concursurile pentru trecerea 
normelor G.M.A., ajutîndu-i să în
tocmească un plan de muncă sau 
să organizeze consursurile de casă 
programate. Cu aceeași tragere de 
inimă au muncit și activiștii spor
tivi Vasile Damian (Metalul), A- 
vram Bootman (Constructorul) etc. 
Pentru munca lor rodnică ei merită 
toată lauda

INVĂTIND DIN EXPERIENȚA
’ANULUI TRECUT

Alegerile sportive din anul tre
cut, desfășurate la colectivul 
Progresul din Sibiu, nu au 

constituit, așa cum era de așteptat 
un prilej din cele mai nimerite pen

r
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Iu scopul creării unei mai 
puternice baze materiale precum 
și pentru asigurarea unei mai 

. rodnice activități sportive au fost 
organizate, nu de mult, colec- 

i tivele mixte din orașele reședin- 
! ță de raioane. In aceste collecti

ve, alegerile organelor sportive 
sindicale au de asemenea rolul 
de a contribui efectiv la dezvol
tarea activității sportive din o- 
rasele respective. Pentru buna 

■ organizare și desfășurare a ale
gerilor organelor sportive sindi
cale în cadrul acestor colective 
este însă necesară o profundă 
cunoaștere a instrucțiunilor cu 
privire la alegeri, instrucțiuni a 
căror prelucrare se recomandă 
a se face în cadrul grupelor sin
dicale de către comitetele de 
întreprinderi, în așa fel incit 
fiecare muncitor să cunoască 
temeinic această acțiune. O pre
ocupare importantă în pregătirea 
alegerilor trebuie să fie și în 
aceste colective întocmirea dări
lor de seamă în cadrul cercuri
lor sportive precum șl în cadrul 

s 
l

s 
l 
£

ii u întărirea organizatorică a colec
tivului Și acest lucru s-a întîni- 
plat, pentru că rnulți dintre .mem
brii colectivului au privit formal 
adunarea pentru alegeri. Sportivii 
nu au luat cuvîntul pentru a cri
tica lipsurile manifestate, nu au 
făcut propuneri pentru îmbunătăți
rea muncii, iar atunci cînd s-a 
trecut la alegeri, nimeni nu a ară
tat IV șurile celor propuși, deși a- 
ceste lipsuri erau cunoscute sporti
vi ?r. Subredacția noastră din Si
biu. ne relatează că. tocmai datorită 
acestui formalism activitatea spor
tivă nu s-a desfășurat la nivelul 
posibitrtățt'or existente. Unii dintre 
activiștii aleși atunci în consiliul 
colectivului sportiv, cum sînt to
varășii Ilie Zelig, Vera Bușilă, Ni- 
colae Țuțulan și Vasile Dragotă, 
au dovedit multă nepăsare față de 
sarcinile încredințate. Aceasta pen
tru a nu-1 mai aminti pe Alexan
dru Niță, președintele colectivului 
sportiv, a cărui conduită morală 
lasă mult de dorit

In acest an sportivii colectivului 
Progresul din Sibiu se pregătesc 
eu toată grija pentru alegerile or
ganelor sportive sindicale și expe
riența alegerilor d>n anul trecut îi 
va ajuta fără îndoială să aleagă 
pe cel mai buni dintre ei, oameni 
pricepuți, cu dragoste de sport, oa
meni care să merite încrederea 
celor ce le vor da votul.

! SPORTIVE SINDICALE IN CO
LECTIVELE MIXTE J
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se țină cont 
colectivelor 

fie aleși to-

colectivelor. Colectivele sporti
ve mixte trebuie să prevadă în 
planurile lor de acțiune toate 
măsurile necesare pentru ca a- 
dunările generale pentru alege
rea comitetelor de cercuri spor
tive să se desfășoare în cole 
mai bune condițiuni. In cadrul 
acestor adunări generale vor 
trebui aleși de asemenea și de
legați pentru conferința colecti
velor sportive.

Este necesar să 
ca în conducerea 
sportive mixte să
varăși din toate cercurile spor
tive, pentru a se asigura în 
acest fel reprezentarea diferL 

' telor unități de producție și în 
general a tuturor membrilor co
lectivului sportiv mixt din ora
șul respectiv. Temeinica pregăti
re a alegerilor în colectivele 
sportive mixte din orașele re
ședințe de raioane trebuie să 
constituie o preocupare centrală 
a tuturor activiștilor sindicali, 
care desfășoară muncă pe tă- 
rîmul culturii fizice și a spor
tului.

Qirdvfachkufa de labnă a îatdlch

Seara, la căminul cultural „Alexandru Petofi" din comuna Cernatu se 
string deobicei rnulți amatori ai șahului. (foto I. Mihăică)

Prelungirea primei etape și introducerea 
unor nes întreceri ® cadrul competiției
In cele mai multe din satele pa

triei noastre au fost făcute din 
vreme pregătiri pentru Spartacliia- 
da de iarnă a satelor. Au fost con
stituite comisiile de organizare, ti
neri și vîrstnici s-au apucat să-și 
ciop'ească schiuri, au fost puse a- 
fișe și lozinci mobilizatoare în 
locurile cele mai vizibile. Intr-un 
cuvînt, încă din primele zile ale 
acestei acțiuni, totul era pregătit 
pentru întreceri. Numai zăpada în- 
tîrzia să se aștearnă Ce-i drept, 
prin unele locuri a mai fulguit, dar 
ninsoarea n--a (inul prea multă 
vreme. Așa că au avut loc între
cerile de șah, la care au participat 
mii și mii de țărani muncitori, iar 
concursuri de schi și săniuș au 
fost organizate numai acolo unde... 
s-a putut.
MODIFICĂRI IN REGULAMEN

TUL COMPETIȚIEI
Ținind seama de vremea nefavo

rabilă sporturilor de iarnă, Gomi,- 
sia Centrală de organizare a Spar- 
tachiadeii a hotărît, zilele trecute, 
să prelungească termenul de dis
putare a primei etape pînă la 13 
februarie, însă numai pentru con
cursurile de schi și săniuș. Această 
hotărire va permite comisiilor de 
organizare a -Spartachiadei din co- 
mu.ne'e unde n-au avut încă loc 
întrecerile de schi și. săniuș să 
treacă la organizarea lor. Desi
gur, însă, dacă le va permite... vre
mea.

Cum avansăm serios spre primă
vară și ninsori abundente nu mai 
par probabile. Comisia Centrală de 
organizare a Spartachiadei de iar
nă a satelor a luat și o altă mă
sură menită să îmîmpine această 
eventualitate aproape., sigură. Ast
fel, dacă nici pînă la 13 februarie 
nu va cădea zăpada prielnică în
trecerilor de schi și săniuș, aces
tea vor fi înlocuite cu întreceri de 
cros (1.500 m. pentru băieți și 800 
m. pentru fete), trîntă sau arun
carea .greutății. Aceste întreceri se 
vor disputa după regulamentele în 
vigoare și vor respecta etapele pre
văzute pentru schj și săniuțe.

Satele și comunele care au anus 
în urmă, au astfel posibilitatea, prin 
prelungirea termenului primei . 
și a înlocuirii probelor de scli ș 
săniuș, să lichideze lipsurile și să 
realizeze o mobilizare corespunză
toare.
SPRE O CONTINUITATE A \CTl- 

VITĂȚII ÎNCEPUTE
Emulația stîrnită in satele pa

triei noastre cu prilejul desfășu
rării întrecerilor Spartac'iudei ■ 
iarnă nu trebuie să se rezume la 
această acțiune. Intr-adevăr, comi
siile de organizare din’raioare și 
comune trebuie să însemne și în 
viitor ..focare" de răsțândire a 
sportu'ui în rândurile țăranilor m r.- 
citori. Mișcarea sportiva sătească 
nu va avea decit de câștigat d n 
continuarea unor from'•ase iniți iti- 
ve care au dus la evidențierea a 
numeroase comisii de organizare. 
De asemenea, este necesar să se 
mențină colaborarea eu organiza
țiile U.T.M., care în acest an au 
contribuit în mod temeinic la reu
șita întrecerilor Spartachiadei. Nu 
trebuie să uităm nici sprijinul în
semnat pe care l-au adus organi
zării Spartachiadei colectivele spor
tive de la orașe. Astfel, sportivii 
din colectivul Metalul Reșița au lu
crat piese de șah pentru concu- 
renții din raion. Muncitorii de la 
ateliere'e C.F.R. Pașcani, secția 
Il-a vagoane, au făurit în timpul 
lor liber. 48 de săniuțe pe care 
le-au pus la dispoziția colectivelor 
sportive sătești din raion. Tot 
astfel, din orașul Tg. Neamț s-au 
deplasat în sate’e din raion 7 bri
găzi alcătuite din sportivi ai co
lectivelor locale, car^ au dat ajutor 
la organizarea înfreceri'or de schi 
și au ajutat la pregătirea tinerilor 
țărani, care încă nu deprinseseră 
mersul ne schi.

In zilele care urmează, conrs'ile 
de organizare au datoria să-și in
tensifice munca în așa fel incit data 
de 13 -februarie să găsească lichi
date cele mai multe din rămîne- 
ri'.e în urmă.

Ani asistat duminică la Pitești, 
la un lucra foarte interesant In
teresant și semnificații totodată. 
Vreo 150 de persoane, activiști 
sportivi și sindicali, directori de 
întreprinderi și fruntași sportivi, 
reprezentanți ;:i sfatului popular, 
ai organizațiilor U.T.M. și ai 
G.S.R., într-un cuvînt oamenii cei 
mai interesați și maj indicați, au 
discutat împreună, timp de cîteva 
ore, despre o singură mare pro
blemă: dezvoltarea activității spor
tive în regiunea Pitești.

PROBLEME ...

In fond, a fost vorba despre pre
zentarea dării de seamă a comi
tetului regional C.F.S., urmată de 
discuții și concluzii, de decerna
rea drapelului de raion fruntaș pe 
regiune (care a revenii pe merit 
raionului Rm. Vîlcea) de premie
rea cadrelor obștești evidențiate si 
de... un frumos festival cultural 
sportiv. Luînd pe rînd punctele din 
orcinea de zi, nu mă voi oprj nici 
asupra realizărilor (despre care a 
vorbit destul de muilt tov. Gr. Du- 
duleanu. președintele comitetului re
gional C.F.S.) și nici asupra lip
surilor _ pe_ care au avut grijă cei 
prezențisă le scoată cu toată vi
goarea în evidență, împrăștiind u- 
șorul iz de „apă de trandafiri" pe 
care îl lăsase prezentarea dării

Cînd ședințele nu sînt formale...
de seamă. Mi-au atras însă aten
ția cîteva probleme pe care cei de 
față nu s-au miățumit doar să 
le ridice, ci au și contribuit la 
găsirea căilor de rezolvare a lor.

Una dintre caracteristicee acti
vității sportive din regiunea Pitești 
este disproporția dintre cantitate și 
calitate. Intr-un cuvînt, rnulți ti
neri iau parte la concursurile și 
competițiile de mase, dar puțini 
sînt ace; care practică sportul în 
mod continuu, pe o bază științifi
că, pentru a urea treptele măies
triei sportive. Iar din discuții a 
reieșit că nu tradiția sportivă re
centă și nici unele lipsurj de ordin 
material ar fi cauzele principale. 
Cauza principală trebuie căutată în 
insuficiența numerică și calitativă 
a cadrelor tehnice specializate. Dar 
și aci, adevăriîl este că nu s-a 
pus accentul pe ridicarea de cadre 
tehnice în cadrul regiunii. Forma
lismul din munca de ridicare a in
structorilor și antrenorilor, folosi
rea defectuoasă a absolvențiilor de 
cursuri și școli sportive precum 
și a profesorilor de educație fizică, 
și-au spus cuvîntul: sportivii de 
categoria l-a pot fi numărați pe de
gete iar în întreaga regiune nu 
există nici un maestru al spor
tului.

Am auzit acj un termen intere
sant : „colaborare la sitprafată"
expresia aparține tovarășului Turcu, 

la G.SiRL care a folosit-o pen

tru a arăta că una dintre cauzele 
principale ale lipsurilor din regiu
ne este tocrnaj faptul că această 
colaborare între toate organele in
teresate în bunul mers al activi
tății sportive nu ajunge pînă jos, 
la raioane, orașe și comune. Acest 
fapt este perfect valabil cu o sin
gură excepție : comitetul regional 
U.T.M. a imprimat un puternic spi
rit de colaborare de sus și pînă 
jos. In regiunea Pitești, organiza
țiile U.T.M. au devenit principa
lul mobilizator al tineretului în ac
tivitatea sportivă. Și cînd acest lu
cru va fi un fapt împlinit nu nu
mai în raioane și la sate, dar și 
în principalele întreprinderi indus
triale din regiune, unde munca 
sportivă a organizațiilor U.T.M. 
este încă insuficientă, atunci comi
tetul regional U.T.M. va pu'.ea 
vorbi cu mîndrie despre faptul că 
uteiniștii au devenit cu adevărat 
motorul activității sportive în re
giunea Pitești.

Dacă în general bilanțul activi
tății sportive din regiunea Pitești 
este pozitiv, trebuie în schimb a- 
rătat că în munca multora dintre 
colectivele sportive sindicale au 
existat deficiențe dintre cele mai 
grave. Colective ca Flamura roșie 
Găvana-Pitești, Avîntul Stîlpeni și 
Curtea de Argeș și mu'lfe altele au 
avut în cursul anului 1954 lipsuri 
mari care au mers piuă la totala 
inactivitate. Majoritatea celor care 1 

au luat parte la discuții au arătat 
răspunderea ce revine în- acest do
meniu comitetelor de întreprindere. 
A reieșit de asemenea formalismul 
cu care s-au făcut trecutele alegeri 
ale organelor sportive sindicale în 
regiunea Pitești și necesitatea că 
atît Consiliul Sindical Regional cit 
și comitetele de întreprindere să 
dea toată atenția actualelor alegeri 
în cadrul colectivelor sportive.

...ȘI CEI CE LE-AU RIDICAT

Raionul Găești a fost evidențiat 
ca unul dintre cele mai bune pe 
regiune. Totuși, tov. Oprea, preșe
dintele comitetului raional G.F.S. 
n-a început să se laude atunci cînd 
a luat cuvîntul la discuții. El a 
prezentat foarte pe scurt metodele 
folosite (printre care colaborarea 
cit comitetul raional U.T.M., discu
tarea problemelor sportive în se
siunile sfaturilor populare comunale 
și folosirea unui larg activ obștesc) 
și apoi a început să vorbească des
pre... lipsuri. Tov. Grețu, președin
tele comitetului raional G.F.S. Cîm- 
pulung, a adus o critică severă co
mitetului regional G.F.S. Ceea 
ce dovedește că critica și autocri
tica sînt larg folosite în cadrul or
ganelor sportive din regiunea Pi
tești. Am mai remarcat printre cei 
c~re au luat cuvîntul la discuții pe 
tov. Lazăr, activist U.T.M., care a 

dovedit cunoștințe profunde despre 
situația sportivă din raionul Rîm. 
Vîlcea (socotim că ar fi de pri
sos orice altă ' dovadă despre le
gătura efectivă dintre cele două or
gane la nivelul raionului Rm. Vî'cea). 
In mod deosebit m-a impresionat 
felul în care a vorbit tov. Dr. Cor- 
neanu din raionul Lov.-ua. M -iu 
în care acest om, a cărui virstă de
pășește o jumătate de veac, a șt t 
să abordeze probleme specifice ti
neretului, a arătat o vecir- și ad 
că pasiune pentru sport Și am af
lat că tov» Dr. Corneanu, trece ob
stacolul mare al cursei cu obstacole 
G.M.A. „ca un băiat de 20 ani* ’ și 
că marea șa ambiție este să înfiin
țeze o echipă de nigbi. să pună ba
zele acestui sport în regiune. Așa 
mi-am explicat de ce pachetul care 
reprezenta premiul acordat acest :i 
vrednic activist obștesc co" ? și 
o ...minge de rugbi.

Iar concluzia este cea prezentată 
de tov. N. Mihăilescu, vicepreședin
te al comitetului executiv al sfatu
lui popular regional Pitești: ..Am
avut cu toții lipsuri și atitudini de 
subapreciere față de activitate*  
sportivă. Plec însă de la arezsti 
ședință, în care am aflat .’.ti;.:’ 
rat ce reprezintă sportul pentru re
giunea noastră, hotărît să 
cu toate mijloacele la duregtarea 
acestei frumoase și u,;l? scihnăti*.

V. ARNALTU



DIN ACTIVITATEA COMISIILOR CENTRALE
Conferința pe tară

a arbitrilor de volei

■«** r

16 Februarie", cu care ocazie 
se vor face discuții asupra in
terpretării și aplicării dispoziții
lor regulamentare.

ș

Obiectivul ascensiunii noastre 
îl formează „Albișoara Gemenilor'1, 
uniri den cele 9 trasee aflate în 
peretele nordic al Caramamilm. 
Acest traseu are o inoliiație 60 
pîrră la 90 grade și urcă din ma
rea căldare a Văi; Albe piuă în 
creasta zimțată a Picăturii, înș’- 
ritind re cvi 800 metri diferență de 
niv ! di.erite obstacole de gheață 
care reprezintă tot aFtea proble
me alp'ne.

...E încă întuneric. Pe bîjbîrte, 
r.e scor tem colțarii dlin sac și ni'-i 
filăm la picioare. Așteptăm apoi 
venirea dim'ncf»i care, asrtăzd, pare 
că interzic. Minutele trec greu, 
iar frigul începe să se facă simțit 
Dar iată că, peste crestele Gîrbovei 
înțep să apară culorile care vestesc 
răste tet Porni-n, de îndată, la 
drum, căci trebuie să depășim 
punctele unde se formează de obi
cei avalanșe îna’nte die ora 11.

Coarda noastră este alcătuită din 
cinci oameni. Neob șnuit 1 Echipa 
C.C.A. are numai patru alpiniști. 
Cine este cel de al cincilea ? Tot 
im sportiv, dar care ab'a acum 
face prima ascensiune la coardă. E 
maestru’ sportuiluj Ion Soter care, 
își manifestase încă de acum cîți- 
v’a.aP’ dorința de a face o tură 
alpină Acum este aic:, alături die 
nvi, echipat ca noi. E vesel șt ne 
spune : „Colțar’i ășt a îmi amin
tesc de cuiele pantofilor noștri de < 
at’etâsm11.

După ce ne legăm în coardă cer
nim Panta este înghețată. Cu pio- 
fetul, sap trepte în care ab’a nrind 
colfarii. Cei di'n urmă urcă, pe 
rînd, ferindu-se de așchiile de 
gheață. Ajungem în fața unui ob
stacol care întrece verticala. Ne re
grupării ș: începem organizarea a- 
tawl'ii Irinia vine imediat după 
mtee. ia- Ca'acsony îi asigură pe 
ceilalți , la niolet". ~ 
i c-znie t er>te 
pentru mină. înfig p'oF 
cui în "he-tă a noi mă 
Picioarele îmi t emură 
dare. .Voi reuși?" Am 
două degete treaata de

.1

Sao îri gheața 
pic or apoi 

ltd cu cio- 
ridic ușor, 
de îiKor- 
prins cu 
gheață pe 

ore m> o pot ține prea mult rtn 
cauza friguluL înaintez încă două 
trepte, vreau să trec mai sus dar 

Fulgerător rnf’g 
ncdl'ntit Cei de 
cu pioletele în 
Atac din nou și 

ușor

gheata se rupe.
pioletul ți rămân 
jos mă urmăresc 
poziție de alarmă.
reușesc să înatntez, cîsfigînd

înălțime. Ceilalți vin unul după 
altul.

Soter e curios să știe ce s-ar în
tâmpla dacă tenuri dm noi ar scă
pa pe pantă. In loc de răspuos, 
Caracsony își dă drumul ș;, cu a- 
jutoouil profetului, se oprește la 
cîțiva metri mai jos. Demonstrația 
practică l-a mulțumit pe oaspetele 
nostru. Știe ce ar avea die făcut 
totr-o asemenea eventualii tafte.

Continuăm urcușul, înfruntind fel 
de fel de obstacole. Mai vrftîi un 
banc de zăpadă, care stă în sus
pensie și pe care îl ocolim. Nu de 
alta dar ar fi putut porni cu noii 
la vale 1 Facem apoi o traversare 
peste o porțiune de gheață lucie 
u.rrde montăm o balustradă. După 
one de urcuș ajungem in fața pe
retelui pe sub care trece „Brîul 
hornurilor", acum acoperit cu total 
de zăpadă. Deasupra lui colții 
„Gemeni" se înalță impunători do- 
minînd întreaga regiune.

Albișoara Gemenilor este între
ruptă a’ci de o cascadă de gheață. 
Este r’mduil lui Irimia să urce. Șo
fer îl fotografiază apoi, dornic să 
învețe și manevrele de coardă, a- 
pucă unul din .caietele frânghiei, 
cu care se asigură lr;mia. Pe ne
simțite, trecem ș: acest obstacol și 
iată-ne între doi pereți accceriți cu 
g'’ea'ă și care se înalță deasupra 
noastră cu mai bine de 80 metri. 
Cu spatele bine proptit intr-un pe
rete cu colfarii âiripți în gheața 
celuilalt urcăm „în ramonaj". Fie
care metru este < iști gat cu multă 
trudă. Cu tot frigul, fața mi se 
acoperă cu broboane de sudoare. 
Urc mereu, săoind trepte care sînt 
atît de mrei încât mă mir cum 
prind colfarii m ele. Intr-un tîrziu. 
aud de jos un glas, care mă ves
tește că s-a terminat frânghia. 
Trebuie să mă opresc din urcuș 
dar n-am unde. Peretele coboară 
sub mâne mai bine de 500 m. Aș 
vrea să

unui la mine. Și totuș: trebuie 
mă asigur pentru ca apoi să-i ajut 
și pe cei de jos să urce aici. Văd 
la stînga o crăpătură, în stincă- 
Mă apropi și încep o muncă mi
găloasă ca să curăț gheața din ea. 
înfig apoi pictatul în crăpătură și 
trec peste el frânghia cu care îmi 
asigur tovarășii. 40 de minute a 
durat această operație. Cei patru 
tovarășii sosesc pe rirrd. Pe fețele 
lor a început să se vadă oboseala 
celor 10 ore de ascensiune. Dea- 
stt ra noastră se vede creasta scăl
dată în soare. Dar pînă acolo mai 
avem mult de lucru..

Un nou perete de •"t’ncă acoperit 
de gheață și terminat sub o cor
nișă de zăpadă se înalță în fa+a 
noastră. Urcușul este greu, mai 
ales că zapada nu prezintă multă 
siguranță. Cu ajutorul piolctului 
croiesc drum peste cornișa finală și 
ieșim pe creasta Picăturii, de asu
pra Hornurilor. Dar n-am term'nat 
cu obstacolele. Trebuie să străba
tem un pasaj dificil pe creastă, 
cane este pe alocuri atît de ascu
țită încât mergem călare. In dreap
ta cei 600 m. diferență de nivel co
boară pînă î:n fundul Văii Albe, în 
stînga fundttl Văii seci a Caraima- 
milui, tot atît de adâncă, pHnă cu 
zăpadă și girafă.

A fost greu dar, cu calm și răb
dare, am învins. Nu tie pasă nici 
că sîntem uzi pînă la piele, 
că vîntul rece a început să înghe
țe hainele de pe noi. Sîntem vic
torioși 1 12 ore de urcuș ne-au tre- 
bu’t pentru aceasta, dar bucuria 
ne face să uităm de orice. Maes
trul sportului Soter ne mulțumește 
și ne făgăduiește că va face o 
propagandă puternică alpinismu
lui. „acest frumos sport fără spec
tatori".

nici

bat un p'ton dar n-am nici

EMILIAN CRiSTEA 
antrenor al echipei de 

alpinism C.C.A.

De două zile se desfășoară 
în Capitală conferința pe țară 
a arbitrilor de volei, în cadrul 
căreia — în afara problemelor 
de ordin organizatoric, privind 
mai buna funcționare a cole
giilor de arbitri din întreaga 
tară — au fost discutate și o 
serie de chestiuni referitoare la 
pregătirea arbitrilor, la lămuri
rea unor interpretări ale regula
mentului de joc

Astfel, după darea de seamă 
a co'i-gi.Jui central, prezentata 
de președintele acestuia, C. Ar- 
tnășescu, arbitrii au ascultat ra
poartele de activitate ale cole
giilor de arbitri din regiunea 
Stalin și regiunea Suceava. In 
continuare au fost prezent te 
următoarele referate : aspecte
din tehnica arbitrajului (Const. 
Florescu), atribuțiile arbitrilor 
în jocul de volej (Nic. Sotir), 
probleme organizatorice și ad
ministrative (Nathan David), 
foaia de arbitraj (Raymond Flo
rian) etc. Toate referatele au 
lost urmate de întrebări și dis
cuții.

Conferința arbitrilor de volei 
ia sfîrșit astăzi cînd, în afara 
continuării discuțiilor referitoa
re la dispozițiile regulamentului 
de joc, va fi prezentat planul 
de perspectivă al colegiului 
central de arbitri pe anul 1955 
și vor fi anunțate sarcinile co
legiilor de arbitri din comisiile 
regionale și raionale de volei. 
In cursul după amiezii, arbitrii 
vor a ista la jocurile „Gupei

Conferința pe țară 
a comisiei centrale de volei

Irr ziiele de 11, 12 și 13 fe
bruarie se va ține în Capitală, 
la sediul C.C.F.S. 
Conta nr. 
siei

str.
16 conferința 

centrate de volei.

Baschet

Vasiile 
comi-

dorința de a asigura 
început o atmosferă

de la 
disci-

Tînărul portar al echipei de handbal

a
de „Brigada 7

Noiembrie’1 lu- 
Gheorghe Soha- 

un destoinic

_ Vestea s-a răspândit cu repezi
ciune, nu numai printre muncitorii 
de la construcții mecanice, care de 
data aceasta aveau motive temei
nice să se mîndrească, fiind vorba 
de unii „de-ai lor”, ci pînă în 
cea mai îndepărtată secție a uzi
nelor „23 August11. Pentru fru
moasele rezultate obținute în între
cerea socialistă, brigada utemistă 
condusă de strungarul Popescu 
Marin, din atelierul-aparataj, 
primit denumirea 
Noiembrie".

In brigada „7 
creazâ și tînărul
ciu. Este nu numai 
muncitor, dar și un bun sportiv.

încă de pe timpul c.înd se afla 
pe băncile școlii profesionale me
talurgice din Orașul Stalin, Gheor
ghe Sohaciu a îndrăgit sportul. 
De pe atunci a învățat să schieze, 
să înoate, să joace volei. Odată cu 
trecerea normelor G.M.A. a în
ceput să facă sport în mod orga
nizat. Cei 5.40 m. la lungime și 
cei 43 m. la aruncarea grenadei 
dovedeau că tînărul elev are apti
tudini pentru sport

La uzinele „23 August" a înce
put să lucreze abia cu un an în 
urmă. La succesele 
bîndea în producție 
pe cele realizate pe 
Pentru prima oară
primăvara anului trecut, la crosul 
„Să întîmpinăm 1 Mai1’ cînd s-a 
clasat pe locul HI. pe asociație, 
la categoria juniori Acest rezultat 
nu l-a mulțumit, însă. Citind cărți 
de specialitate, antrenîndu-se cu 
multă Sîrguință, el a progresat me
reu. La crosul „Să întîmipinăm 7 
Noiembrie11 el a ocupat locul 1 în 
faza pe asociație.

pe care le do- 
a adăugat și 

terenul de sport, 
s-a afirmat în

dupăIntr-o 
fruntaș Gheorghe 
cu alți tovarăși la 
echipei de handbal a uzinei, 
mi-ar place să joc și eu handbal’1, 
spuse el după cîtva timp. ,,Haii să te 
nrezmt antrenorului, propus

amiază, frezorul
Sohaciu privea 

antrenamentul 
„Tare in

In 
bun 
plinatâ desfășurării campionatu
lui categoriei A care începe peste 
10 zile, biroul comisiei centrale a 
discutat în ultimele sale ședințe 
abaterile săvîrșite de unii jucă
tori, antrenori sau arbitri în eta
pele de sfîrșit ale campionatu
lui pe 1954. Considering că a- 
ceste abateri nu trebuie să ră
mână nesancționate, biroul comi
siei centrale a liotărît ca mă
surile disciplinare privîndu-i pe 
aceștia să fie aplicate în cam
pionatul pe 1955. Astfel:

— jucătorul Emanoil Răducanu 
(Dinamo) a fost suspendat pe 
două etape pc tru a i adine ne
sportivă față de adversar.

— jucătorul C. Crișan (Pro
gresul Orașul Stalin) a fost sus
pendat pe o etapă pentru atitu
dine necorespnnzăfoare față de 
adversar.

— jucătorii] Cezar Niculescu 
(Loc. P.T.T.), pe 3. etape (două 
din Cupa 16 Fehr. și un'a din 
campionat) pentru lovirea ad
versarului.

— antrenorul I. Bodoni (Bl. 
roșie Qluj) a fost suspendat pe 
trei etape pentru atitudine ne
corespunzătoare fată de arbitru.

— arbitrul Carol Retegy (Tg. 
Mureș) a fo6t suspendat pe șase 
.luni pentru incorectitudine în 
ținerea foilor de arbitraj.

recrutate dlin unele fabrici și 
cum și din rinidul pionierilor.

loare 
uzine

Iată acum rezultatele înregistrate: 
categoria normale micro: 1. I. Ge
orgescu, 2. Andrei Georgescu, 3. 
Paul Sachelarie. Categoria normale 

I. Georgescu, 2. Jean 
Categoria aripi zbură- 
1. G. Gănțoiu, 2. Ni- 
3. Tamara Georgescu.

Cei mai buni aeromodeliști din 
Capitală s-au întâlnit duminică di
mineață în primul concurs de micro- 
modele al anului.

Dintre performanțele obținute, de 
mare valoare este timpul de 
41 sec. realizat de Andrei Geor
gescu la categoria specială clasa 
autogire, performanță care întrece 
cu 9 sec. vechiul record republican, 
stabilit în luna decembrie a anului 
trecut de către 
tan.

Merită a fi 
spre deosebire
rcare, la întîlnirea de duminică în 
rinâul particpanțilar s-au aflat nu
meroase elemente tinere și de va-

— foiță: 1. 
Zamatrache. 
toare-micro: 
chita Barbu,
Categoria speciale, clasa helicopter 
re-micro: 1. Ștefan Jenesctl, 2. <3. 
Marinescu. Heiicoptere-foiță: 1. G. 
Marinescu, 2. V. Ionescu. Autogire- 
foiță : 1. Andrei Georgescu. Pe echî- 
pe locul I a fost ocupat de aeromo» 
deliștii de la P.T.T. iar pe locul II 
s-au clasat tinerii din cercul SitB 
dicatului Învățam! rit.

aer liber
și dumin că va avea >5 

, pe stadionul 5) 
? Dinamo, primnC concilia atletic’? 
>9 în aer liber din acest an.

S îmbată

controlorul E. Teleguță care lu
crează în aceeași brigadă. Antre
norul l-a primit bucuros. Voia să 
aducă not jucători în echipă. Trep- 

a pătruns 
și într-o 

debutul ca

tat, treptat, 
„tainele' 
bună 
portar.

„Măi 
de rîs", 
mă tovarășii 
le-a răspuns 
grijă".

Deși era la primul său meci, el 
a jucat bine și cu mult calm. Apoi, 
la fiecare joc, 
sa la victoriile 
Metalul care a 
na aceasta, în 
nai.

clujeanul Keki Zol-

6 ..... y
J6 loc in București, subliniat faptul că, 

de întrecerile ante-

-- -----------
FOILETON

I

Sohaciu
•“ handbalului 
zi și-a făcut

GicuCe vezi să
spus mai' mult în glu- 
din brigadă. Sohaciu 
doar atît: „Nici o

nu ne faci
i-au

a adus contribuția 
obținute de echipa 
promovat, în toam- 
cainpionatuil regio-

Emilian Georgescu 
corespondent

premii
prinz — după 
corespondentul 
— orașul era

Un concurs cu
A doua zi pe la 

cum ne relatează 
nostru Gh. Cioranu 
impînzit cu afișe mari și colorate, 
întocmai după indicațiile președin
telui. Și efectul n-a întârziat să se 
arate. Către seară grupuri de cetă
țeni se îndreptau spre popicăria 
Locomotivei. Arena era gătită ca 
de sărbătoare. Lumini 
curățenie exemplară, bile și 
nou nouțe, lanțuri de hîrtie multi
coloră etc. Ce mai tura 
ca in basmp nu alta. Del 
Gaspar in colectivul Locomotiva. 
Nu se putea să înșele tocmai el 
încrederea acordată de plenul con
siliului colectivului.

De la o vreme însă popicarii și 
spectatorii dădeau semne de nerăb
dare. Nu se arăta nici unul din or
ganizatori. Ba unde mai pui că lip
sea chiar și cel mai căutat, tov. 
Gaspar. ,,Ce-o fi cu el.? N-o fi 
găsit premii...?" se întrebau nerăb
dători concurența. Și ca să-și mai 
omoare plictiseala au luat iniția
tiva organizării .cîtorva întreceri 
„blitz" pe cîte un... „dej" de ba
samac. Parcă-i auzi: cine mai are 
curaj să încerce cu mine la 10 bile 
o... cinzeacă. Dar iată că pe ușa 
popicăriei și-a făcut apariția și tov. 
Gaspar. Bucuroși, popicarii s-au 
strins în jurul tui ca un ciorchine. 
„Hai să începem..."

.. Așaa. Va să zică, lotul e in 
regulă. Rămine să mai stabilim cine 
se îngrijește de confecționarea afi
șelor și de cumpărarea premiilor. 
Eu cred că cel mai indicat este tot 
tovarășul Gaspar, mai ales că este 
și responsabilul secției de popice.

— Daaa... au răspuns toți în cor.
— Conform planului de acțiune 

toate acestea trebuie să fie gata 
însă pînă miine la prinz. Este bine 
ca afișele să fie cit mai colorate, 
vreau să spun mai... senzaționale. 
Să aibă litere mari și atrăgătoare, 
iar sus un ATENȚIUNE mare cit...

...Dar ce să mai lungim vorba. 
Tovarășul Gaspar este un om in
ventiv și nu-i nevoie să-i dăm noi 
mură în gură. Ca ultimă chestiu
ne, recomand ca premiile I și II 
să fie ceva mai arătoase. Premiile 
III și IV pot fi de cristal, pictate 
cu floricele roșii, mov...

Acestea fiind zise, consiliul co
lectivului sportiv Locomotiva din 
Deva, întrunit în ședință extraordi
nară, a luat hotărîri privind și cele 
mai mici amănunte ale concursului 
de popice. Țineau oamenii cu tot 
dinadinsul să facă... vîlvă în oraș. 
Ce să-i tot dai zor cu concursuri 
mărunte ? Organ'zăm un concurs 
așa cum n-a mai fost și nici n-o să 
mai fie, și-au zis ei. Și ce-i drept, 
e drept. Au organizat.

puternice, 
popice

vura, 
unu-i

.. speciale
— Stații Stați, nu va pripiți. Mint 

întii trebuie să vă citesc regulet~ 
mentul. Fiecare concurent are drept 
la 5 bile... Taxa de concurs este de 
3 lei... Cine doboară mai multe 
popice din 5 bile ia premiul I 
este... o să vedeți la urmă...

Concursul a început... Bila 
necă pentru ultima oară pe 
chetul ,lucios. Primii clasați au fost 
stabiliți. începe festivitatea de îrt- 
minarea premiilor. Fericit, tov. 
Gaspar intră în arenă cu premiile 
la... subțioară: doi purcei dolofani 
împodobiți cu funde roșii și bete ață 
sclipitoare. Acestea erau premiile 
celor clasați pe locurile I și II. 
Pentru locurile III și IV s-a oferit 
cîte un serviciu de vin sau (te 
țuică.

Orice s-ar spune, organizatorii de 
la Locomotiva Deva sînt destul de 
inventivi. De aceea ne-am gîndtt 
și noi că ar fi fost păcat să nu le 
popularizăm „inițiativa"'. Nu de alta 
dar poate în viitor or vrea oamenii 
să dea ca premii vreun mistreț, un 
bou sau chiar o... cireada întreagă.

care

alu- 
par-'

V. GODESCU
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învățăminte pe marginea intilm fie lupte clasice 
dintre Binamo București si Spartac Sofia

întrecerea de sîmbătă seara din
tre luptătorii romîni și bulgari a 
constituit un bun schimb de ex
periență. Sportivii noștri au tras 
prețioase învățăminte. înainte de 
toate concursul le-a arătat 'impor
tanța pregătirii morale și de voin
ță. S-a vădit apoi că majoritatea 
luptătorilor noștri fruntași nu au 
forță și că, deși mai bine pre
gătiți din punct de vedere tehnic 
decîl adversarii lor, nu-și pot ter
mina acțiunile începute tocmai da
torită acestei lipse. Așa s-a 
înfimpiat și s:rr.o-’.â sea.; 1 I
tn această privință au fost dx. .- 
aați de luptătorii bulgari. Ciiiar 
unul dintre luptători! noștri, cunos
cut prin forța sa (1— bujor) nu a 
putut sâ-și întreacă acve'ssrui pr.n 
acțiunea sa preferata returul de 
jos), tocmai datorită faptul, i că a 
tntîinir un adwrsar cel puțin egal 
«a forță Bujo- a sat . ș t greșea 
de a repeta încercarea de a cîști- 
ga cu ajutorul acestei acțiuni, deși 
mult mai ușor i-ar fi fost să-și 
impună superioritatea sa prin alte 
acțiuni (la cap sau la brațe), mai 
ales dacă ținem seam că, din 
punct de vedere tel nic, luptătorul i 
bugar i-a fost inferior De fapt, 
«cea stă problemă nu este nouă, 
dar ea nu constituie o preocupare 
pentru luptătorii noștri. Or, tocmai 
ușurința cu care aceștia privesc 
pregătirea lor în vederea desăvîr- 
țirii forței, este condamnabilă. De
sigur. un cuvînt hotâritor îl au 
în această privință antrenorii. In 
aceeași problemă trebuie să remar
căm un alt aspect Sînt luptători, 
ca Fr. Horvath, care deși nu au 
forță suficientă execută cu precă
dere anumite acțiuni de forță (re- 
bur, suples). Fi reușesc, în gene
ral, destul de bine acest lucru, 
dar fac greșeala pe care am sem
nalat-o de cîteva cri • insistă nu 
mai asupra acestor acțiuni, fie că 
reușesc fie că nu. Or. în aceste 
încercări ei își irosesc forța și a- 
jung în situația de a fi dominați 
la sfîrșitul meciului de multe ori 
de către adversari mai slab pregă
tiți tehnic ,dar mat puternici.

In legătură cu această problema 
se ridică problema pregătirii lup
tătorilor, în vederea ducerii cu suc
ces ‘a luptei cu acțiiru variate. 
Nn se poate spune că Horvath sau 
Bujor nu cunosc decît acțiunile 
de care ani vorbit. Cu toate aces
tea ei insistă asupra acestora, 
pentru că de cele mai multe ori 
le asigură succesul. Dar, ei se 
pierd pur și simp’u cînd întim 
pină rezistența și nu mai încearcă 
a te acțiuni mai ef 'cace. în raport 
cu adversarul pe care-1 au în 
țață.

învățămintele trăise din con 
cursurFe la care au participai

Din campionatul republican de scrimă
Etapa de duminică a campiona

tului republican de scrimă pe echi
pe a dat loc unor asaituri viu dis
putate, care au scos în evidență, 
iiit buna pregătire tehnică a tră
gătorilor cit și pregăiirea lor fi
zică mult îmbunătățită

In cadrul categoriei A, etapa a 
fost caracterizată prin afluența pe 
planșe a elementelor tinere intro
duse în formații in urma limitării 
dreptului de participare a trăgăto
rilor la maximum două arme. A- 
ceasta constituie un element pozi
tiv, în sensul că meciurile au că
pătat un dinamism specific tine
reții, ceea ce le-a dat o notă mai 
spectaculoasă, dovedind în același 
timp - saltul calitativ al tinerilor 
noștri scrimeri.

Cele mai interesante și cele mai 
echilibrate întîlniri au fost: C.C.A.- 
Progresul Cluj (sabie) și Progre
sul F.B.-Știința Cluj (floretă fete) 
In primul meci, rezultatul a fost 
t-* *° ra^L C.O.A, ca urmare

Știința I.C.F. București a fost 
revelația primea etape a campiona
tului categoria A. Tînăra formație 
prezentata de Știința I.C.F. s-a 
evidențiat prin omogenitatea și 
puterea ei de luptă, reuș'nd să în
treacă în probele masculine 
(floretă și sabie) cele două echipe 
cu care s-a in finit (Știința Cluj 
și .'letalul Sa.u Mare).

Dacă din punct de vedere al va
lorii coik r surilor, etapa de dumi
nică a prilejuit constatări îmbucu
rătoare, in privința organizării au 
existat multe lipsuri. Astfel, la Ti
mișoara, Reasigurarea ordenei în 
sală a_ permis unora dintre specta
tor^ să păt'undâ pe planșe, impie- 
decind atît activitatea arbitrilor, 
cit și buna desfășurare a asaltu
rilor. La București, în prima zj de 
concurs, trăgătorii și spectatorii au 
fost nevoiții să aștepte în stradă 
aproape o oră. deoarece din negli
jența colectivului Progresul F.B,'sa
la n-a fost deschisă la timp. Aceste 
lipsurj în organizare se datoresc 
în parte faptului că regulamentul
nu prevede precis cui revine sar
cina organizării, ci specifică numai 
că cheltuielile de organizare vor fi 
suportate de toate ec' ipele partici
pante.

In campionatul categoriei B, 
echipa Flarmra roșie Sibiu nu s-a 
prezentat la meciul de la Ploești. 
Este a doua neprezentare consecu
tivă în meciurile din deplasare ale 
acestei echipe. Prin atitudinea sa 
colectivul Flamura roșie Sibiu îm
piedică în felul acesta buna des
fășurare a campionatului și do a- 
ceea este cazul ca asociația Fla
mura roșie și comisia cent’ală de 
scrimă să rezolve neîntîrziat a- 
ceastă problemă.

aut a bunei comportări a trăgăto
rilor acestei echipe — în special 
T. Ihe Ș1 V Chelaru, — cît și re
zultatelor slabe realizate de trăgă
torii Szantay și Bartos de la Pro
gresul. 

Intilnirea de la București între 
echipele feminine Progresul F. B. 
și Știința Cluj a avut o desfășu
rare interesantă. Clujenoele au 
avut avantaj (la un moment dat 
conduceau cu 8-5) dar trăgătoa
rele de la Progresul, dovedind o 
deosebită dîrzenie și putere de lup- 
Să, au cîștigat consecutiv 3 asal
turi, terminînd astfel la egalitate 
£8.

arată rit de eficace este lupta va
riată, dusă pe speciiicul adversa
rului și al posibilităților proprii.

0 altă problemă importantă este 
aceea a dozării efortului. Design! 
nici aceasta nu constituie o noutate 
pentru sportivii noștri fruntași. Dar 
sînt muți care nu știu să facă 
acest lucru in timpul concirsu.nl. 
Dacă, de pl’-di. D. Pî-vulescu poe
te fi citat ca un exemplu pcz’tiv 
pentru felul cum îșs împarte tim
pul de concurs ș: cum își conduce 
opta In rapon cu adversarul și 

posibilitățile sole. -n sermb al
ții ca Fr. Horvath, dau totul in 
îejriza tor de parter, de țd’iâ, ter- 
mirind apoi cu greu meciut _
îtf îianri de vimtrttâ a mai scos 

la Iveală o serie de lipsiri aie 
sportivilor noștri. Chiar dintre cei 
care au avut’ în gene'al o bțmă 
ccmpcrtare, sînt unii care au arătat 
că nu își organizează bine spăra- 
tea sau execută greșit unele ac
țiuni, periclitîndu-și chiar situația 
în m-:ci- In ședința de analiză care 
a avut loc Imediat după intilnirea 
cu luptătorii bi'gari s-a atras a- 
tenția a.uprj acestor lipsuri Cele 
mai serioase greșeli le-a făcut D. 
Cuc, care a pierdut meciul său cu 
Janev. fără ca acesta să-I fie de 
fapt superior, mai ales ca pregătire 
tehnică. S-a arătat că D. Caic 
are o lipsă capitală în felul cum 
ridică brațul adversarului. Odată 
cu ridicarea brațului, el își ridică 
șt adversarul în loc să-l împingă 
cu capul spre saltea. Or, în acest 
caz, el dă adversarului posibili
tatea să contreze și să schimbe si
tuația în favoarea sa, lucru care 
s-a și întîmplat sîmbătă Apoi, la 
lupta în picioare, el trebuie să a- 
tace mai întîi la cap și pe urmă la 
centură și nu invers, adică așa cum 
procedează în prezent Horvath se 
apără slab la centurile laterale și 
în genera’, nu știe să-și organi
zeze apărarea în repriza de par
ter. In ceea ce-1 privește pe A. 
Ruzsi, acesta deși a concurat 
bine, urmînd sfaturile antrenori
lor, a făcut o greșeală care putea 
sâ-1 coste puncte dacă nu și vic
toria. El s-a lăsat p#a ușor dus 
în rebur, dar a reușit să se răsu
cească în aer, venind astfel pe 
sdltea în poziția inițială. In plus, 
luînd brațtd adversarului, el s-a 
plasat în partea opusă, și putea fi 
foarte ușor tras și răsturnat.

Am ținut să scoatem în evidență 
cîteva din lipsurile mai importan
te a’e luptătorilor noștri fruntași, 
nu numai pentru a aduce o eontri- 
btrție la buna lor pregătire, ci — 
țmînd seama că aceste lipsuri sînt 
comune majorității luptătorilor — 
să ajutăm la eliminarea lor ne p’an 
general.

I. ȘEINESCU l

Primele antrenamente 
in campionatul republican 

de bob
Poiana Stalin 9 (prin telefon de U 

trimisul nostru). Zăpada care a că
zut ta ultimele zile precum și tem
peratura tot mai scăzută (hi noap
tea de marți spre miercuri au fost 
—10 grade) au permis hoherilor 
participant! la finalele campionatu
lui republican să treacă la antre
namentele oficiale.

Pirtia s-a prezentat foarte bine 
ta această primă zi a antrenamen
telor (miercuri). Așa fiind, s-au e- 
fectuat cite două cohortei de către 
toți participanțîi la proba de bob 
două persoane. Un stogur echipaj, 
Voința I București, a cerut și or
ganizatorii au aprobat, să mai facă 
o a treia coborire de pregătire. 
Dintre timpurile acestor coborîri cel 
rrlai bun este cel al echipajului 
CCA I (Ene, Blăgescu) care a rea
lizat 1:28,27, fiind de altfel sin
gurul echipaj care a coborît sub 
1.30. Comportări bune au mai avut 
echipajele Voința I București (TMa 
Radulescu, Gheorghiu) care a 
parcurs distanța in 1:30,29, precum 
și boberii de la Metalul 1. C- Fri
mu Sinaia (echipajul I: Staicu, 
Taus și echipajii II : Dragomir, Pe- 
teu).

Față de anii trecuți pîrtia de la 
Poiana prezintă unele deosebiri. 
Astfel virajul 15 a fost lărgit con
siderabil iar albia pîrties a fost 
construită drept și rra oblic ca ta» 
anii precederuți. Față de aceste mo
dificări, în campionatele din acest 
an, timpurile vor fi recorduri sta
bilite și nu recorduri do barite.

Programul campionatelor repu
blicane de bob este următorul: 
joi: coborîri de antrenament, bob 
două persoane; vineri: coborîri 
de antrenament bob patru persoa
ne; sîmbătă și duminică: între
cerile probei de două persoane; 
luni și mărfi: întrecerile probei de 
bob patru persoane.
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Sîmbătă și duminică s-a desfășu
rat la Predeal, în organizarea aso
ciației Locomotiva, competiția de 
solii dotată cu „Cupa 16 Februa
rie”. Victoria pe echipe a revenit 
«chiorilor asociației Progresul, care 
au totalizat 106 puncte față de cete 
135 puncte obținute de schiorii a- 
socroției Metalul. Pe locul 3 s-au 
clasat schiorii asociației Voința, 
cu 182 p.

lată rezultatele care s-au ooți- 
nul; coborire băieți: 1. Mihai 
Bucur (Progr.) 1 : 35,4 ; 2. Ștefan 
Str-leli (Met) 1:36,0; 3. Văcaru 
Ștefan Met.) 1:37,4; coborire fete: 
Johana Tens(Prog.) 1:09,3 ; 2- A4a- 
giaviceanu (Vo’nța) 1:11,8: 3. 
Siegried Klein (Voința) 1:16,5; 
slalom special băieți: 1. Mihai 
Bucur (Prog.) 93:09; 2. St. Văcaru 
97:08; 3. I. Stănilă (Met) 99:03; 
slalom special fete: 1. Gertru
de Lexen (Prog.) 62,0; 2. Magfa- 
viceanu (Voința) 63,4; 3. Viorica 
Tampa (Prog.) 67,8; 5 km. fete:
1. Ana Gorea (Prog.) 23:51,0; 2. 
L. Neagoe (Prog.) ; 3. Valeria Șer- 
ban (Voința) 27.5; 12 km. fond:
1. Vasile Olteanu (Prog.) 42:51,0 ;
2. Ion Răteanu (Prog.) 45:52,0 ; 3. 
Dumitru Ciucu (Met) 46:54.0; 
ștafeta 4 x 10 km. băieți : Progre
sul și ștafeta 3x 5 km. fete : Pro
gresul.

★

CICLISM — Consiliul central al 
asociației Locomotiva, prin colecti
vul siportiv Grivița Roșie, orga
nizează duminică 13 februarie pri
mul ciclocros al anului. Competiția 
se va desfășura în jurul atelierelor 
Grivița Roșie. Adunarea concurenți. 
lor, la ora 10 în fața atelierelor 
Grivița Roșie.

★

GIMNASTICA — Conisiîiut Cen
tral al asociației Locomotiva prin 
colectivii sportiv Ministerul C.F.R. 
organizează la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni — sîmbătă 12 felruarie în
cepând <fe la orele 17 și duminică 
13 februarie încep,nd de la orele

Magdalena Fazekaș (Știința Cluj) și Vladimir Bulat (C.C.A.) 
campion*  R.P.R. la patinaj viteză

Cluj 9 (prin telefon de la sub- 
redacția noastră). Finalele campio
natului republican die patinaj vi
teză, începute la 2 februarie în ora
șul nostru, au luat sfîrșit astăzi 
(nj. iert) prin solemnitatea de în
chidere, la care au luat parte toți 
concureniții și oficialii campionate
lor. Cu această ocazie, câștigătoarea 
tuturor probelor din categoria juni-, 
oare 17—18 ani, Draga Vranialici 
(Dinamo Buc.) a dat citire ade
ziunii concurenților și oficialilor 
campionatului de patinaj la Apelul 
Consiliului Mondial al Păcii pri
vitor la interzicerea războiului ato
mic.

*
Ultimele probe ale finalelor cam

pionatului s-au desfășurat marți și 
miercuri, pe o gheață acceptabilă. 
Marți au avut toc probele de 1500 
m. senioare, 1500 m. seniori 5000 
m. juniori (categ. 17—18 arai) și 
5000 m. senioare (categ. 17—18 
ani). In proba de 1500 m. rezervată 
senioarelor, reprezentanta colectivu
lui Știința Oluj, Magdalena Faze
kaș, a cucerit cel de al doilea titlu 
de campioană, cu timpul de 3:35,04. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
în ordine : Matei Doina (Prag. Cluj) 
3:37,02 ; Mia Georgescu (Loc. Buc.) 
3:37,08; Eva Fairkaș (Prog. Tg. 
Mureș) 3:40,01 ; Gizi Kahane (Din. 
Buc.) 4:02,05. In afară de concurs, 
la această probă a participat și 
Elena Creții, reîntoarsă zalele tre
cute de la tabăra de la Alma Ata, 
Ea a realizat timpul de 3:34,07.

Vladimir Bulat (C.CA.) și-a im
pus superioritatea și în proba de 
1500 m. rezervată seniorilor, fiind 
singurul concurent care a coborît 
sub 3 minute. El a ocupat primul 
loc cu timpul de 2:51,02. Pe locul 
2 s-a clasat Vasile Oprea (C.C.A.) 
cu 3:09,08 urmat de Vasile BoMiș 
(Prog. Cluj) 3:11,01. In afară de 
concurs a participat și Valerian 
Kurt (Loc. Buc.) el realiz.nd insă 
un timp inferior ciștigătarului pro
bei (2:57,07) ca de altfel și Titus 
Saroa (Știința Cluj) 3:01,02 și Flo
rin Gămulea (Dinamo Buc.) 3:02,02.

Proba de 5000 m. juniori categ. 
17—18 ani a revenit tot patinatoru
lui Ștefan Csatho (Avîntul Miercu
rea Ciuc), cu timpul de 11:07,02. 
El a fost urmat de Grigore A- 
lexandru (Locomotiva București) 
—11:41,06 și de Gaius Bulbucan 
(Dinamo Buc.) 11:48,06. Au partici-
----------------------------------------------- -

CUPA 16 FEBRUARIE”
9 _ un concurs 
sportivă deschis

de gimnastică 
_r____  _____ gimnaștilor și
gimnastelor din categoriile I-a, a 
Il-a și a fll-a. Pot participa de a- 
semenea și gimnaștii sau gimnas
tele, care nu au obținut încă cla 
sificarea, dar care s-au pregătit 
pentru una din categoriile sus men
ționate.

Concursul se dispută pe echipe 
alcătuite din cîte opt gimnaști sau 
gimnaste. Locul de desfășurare: 
sala colectivului sportiv Finanițe- 
Bănci.

VOLEI

Astăzi după-amîază. începî-nd de 
la orele 16, se dispută to sala Giu- 
lești din Capitală meciurile etapei 
a IV-a din cadrul „Cupei 16 Fe
bruarie". In deosebi, iese ta evi
dență întîlnirea dintre echipele fe
minine Știința I.C.F. și Locomoti
va, formații în rîndiul cărora evo- 
luriază multe din jucătoarele lotu
lui reprezentativ (Rodica Sădeanu, 
Cornelia Timoșeanu, Doina Corbea- 
rnu. Sonda Colceriu ș.a.). De ase
menea și cealaltă întîlniine femini
nă, care opune formației Progresul 
tînăra echipă a asociației Dinamo, 
se anunță viu dșputată prin priz- 
ma ultimelor comportări aile echi
pei dinamoviste.

Iată programul complet aii jocu
rilor de astăzi: Progresul — Dina
mo (fete), Locomotiva — Știința 
I.C.F. (fete), Locomotiva — Voin
ța (băieți) 
(băieți).

și Dinamo-Dinamo 9

ȘAH

competiției mterech’peFinala
dotată cu „Cupa 16 Februarie" este 
programată pentru sîmbătă 12 fe
bruarie, ora 17 în sala clubului 
Grivița Roșie (calea Griviței nr. 
395). Se întîlnesc învingătoarele 
din semifinale, echipele asociații
lor Progresul și Locomotiva. Iată 
rezultatele definitive ale semifina
lelor, după jucarea partidelor în
trerupte : Progresul — Constructo
rul S'D—3*/ 2; Locomotiva —C.CA. 
8—4.

In cadrul competiției individuale 

pat la această probă 10 concurenți. 
Ifl afară de concurs, Zoltan Szekely 
(Prog. Cluj) a parcurs distanța în 
11:05,02.

Magdalena Fazekaș u cîștigat și 
proba de 5000 ni. rezervată senioa. 
relor. Ea a realizat 12:56,02, liind 
urmată de Doina Matei (Prog. 
Cluj) cu timpul de 13:11,02. Locul 
3 din 8 concurente l-a ocupat Io- 
seftaa Peter (Știința Cluj) cu 
13:12,01.

Ultima probă a finalelor cam
pionatului s-a desfășurat azi di
mineața (n.r. ieri) pe cea mai bună 
gheață din perioada finalelor. In fe
lul acesta, seniorii au putut să rea. 
lizeze în proba de 10.000 m. tim
puri apropiate de recordul țării pe 
această distanță. In special, Vladi
mir Bulat (C.C.A.) care a câști
gat această probă cu timpul de 
20:38,05, putea să meargă sub re
cordul R.P.R. dacă cu puțin îna
inte de cursa sa nu ar fi început să 
ningă. Pe următoarele locuri s-au 
clasat: Vasiîe Oprea (C.C.A.) 
21:47.03, Vasile Boidiș (Prog. C’uj) 
21:59,00.

In urma disputării tuturor pro
belor, titlul de campion R.P.R. de 
patinaj viteză pe anul 1955 a reve
nit reprezentantului C.C.A.. Vladi
mir Bulat, totalized 230,281 punc
te» El este urinat in clasamenît» ge
neral de Vasile BoMiș (Prog. Cluj) 
247,230 p., Vasile Oprea (C.QA.) 
248,681 p. Deși cu un junctaj m*  
slab decît a <toua clasată. Magda
lena Fazekaș (Știința Cluj) a deve
nit campioana țării la patinaj vi
teză, îrrtrucit a cîștigat trei din 
ce'e patru titluri individuale. Cla
samentul general a! senioarelor este 
următorul: 1. Magdalena Fazekaș 
(Știința Cluj) 290,850 p.; 2. Doina 
Matei (Prog. Cluj) 285.470 c.: 3- 
Eva Farkaș (Prog. Tg. Mureș) 

| 291,742 p.
j In concursurile rezervate junio

rilor și junioarelor de diferite ca
tegorii, locurile 1 in clasamentele 
generale au fost ocițate de: JU- 
NIIOPI 17—18 ANI: Csatho Ște
fan (Avîntul M. Ciuc) 243,886 p.; 
JUNIORI 15—16 ani: Gh. Catona 
(Avînitul M. Ciuc) 237,449 p.; JU
NIOARE 17—18 ANI : Draga Vra
nialici (Dinamo Buc.) 274,940; JU
NIOARE 15—16 ANI : Iuliana Pe
ter (Avîntul M. Ciuc) ; JUNIORI 
14 ANI : Ion Crăciun (Dinamo Ora. 
șui Stalin).

s-au mac înregistrat rezultatele: 
Suta — Fîntînă 1—0, Vasilescu— 
Berbecaru 1—0, Storojevski — Di
mov 1—0, Pușcașu — Dumitrescu 
0—1; Topa — Vasilescu V»—*/i,  
Berbecaru — Storojevski »/a—’/i. 
Na-gy — Suta 1—0; Vasilescu — 
Fîntînă 1—0, Storojevski — Topa 
0—1, Pușcașu—Berbecanu */j —’/î, 
Dumitrescu — Dimov 1—0. In cla
sament conduce Z. Nagy 7l/s P-. 
urmat de M. Suta 7 p. (a termimiat 
toate partidele).

D- Munteanu 
corespondent

BASCHET

Rezultatele meciurilor desfășurate 
eri în sala Giuleștj sînt următoa
rele : Masculin : Știința I.G.F. — 
Locomotiva P.T.T. 44-42 (18-15) 
(38-38). Feminin: Locomotiva — 
Știința I.C.F. 29-24 (11-11).

IN ȚARA

DEVA 7 (prin telefon). In orașul 
Hunedoara a fost organizată de co
lectivul Progresul o competiție de 
tenis de masă în cadrul „Cupei 16 
Februarie". Au participat peste 
cincizeci de concurenți și concuren
te.

Hunedoara.
a-

i

★
In raionul Petroșani, pe muntele 

Paring, au avut loc în zite'e trecute 
întrecerile de schi dip cadrul „Cu
pei 16 Februarie’1. Au participat 60 
schiori din regiunea
Concomitent cu iceste probe a:i 
vut loc și întrecerile din cadrul 
campionatului de juniori al R.P.R. 
Cale mai bune rezultate au fost 
obținute de către juniorii Ion Bo- 
tor (Minerul Lupeni) la sla'om 
special. Victor Lazăr (FI. roșie Pe
troșani) la coborire și Viorej Faur 
(FI. roșie Lupeni) te sdalom uriaș

★
Zilei© trecute, selecționata de fot

bal a școlilor sportive de tineret din 
Petroșani și Lupeni a su ținut o în- 
tî'nire amicală la Alba Iulia cu e- 
chipa Minerul Petroșani. Intilnirea 
s-a terminat cu scont' de 7-2 (5-2) 
pentru Ațineri:'. ‘

(De la subredacfia noastră).

concirsu.nl


TURUL CICLIST AL EGIPTULUI (I)
- Note de drum —

In doi ani, de la regiune la categoria L.

Sezonul ciclist 1955 a început sub 
auspicii dintre cele mai frumoase. 
Ne referim la comportarea echipei 
R.P.R. în cea de a doua edifie a 
Turului Egiptului.

Sportivii din țara noastră au ur
mărit cu viu interes această între
cere care a avut o desfășurare pa
sionantă și s-a situat la un nivel 
mult superior, celei de anul tre
cui.

Firește că, numai relatările tele
gramelor agențiilor de presă, nu 
au putut satisface pe deplin dorința 
întemeiată a cititorilor noștri de a 
cunoaște cit mai multe amănunte, 
despre această probă, care a sus
citai un interes deosebit în cercu
rile sportive din lumea întreagă.

Am stat de vorbă cu cei patru 
cicliști care au alcătuit reprezenta
tiva R.P.R., precum și cu conducă
torii echipei. De un prețios ajutor 
ne-a fost și carnetul cu note de 
drum și însemnări zilnice al antre. 
norului .Marin Niculescu. Sînt în
semnări luate în timpul cursei, sau 
seara după terminarea etapelor. Un 
scris, pe alocuri tremurat sau stîl- 
cit chiar, din pricina trepidațiilor 
mașinii și a condițiilor în care au 
fost luate notele. Uneori, întîlnim 
litera Ș (Șandru), sau cuvîntul de
seori neterminat Oigi (numele cel 
mic al lui Dumitrescu), ori Moi, 
— ceea ce desigur ne arată că e 
vorba de Moiceanu. Alte ori, cuvinte 
neterminate ca spa (spart), caz 
(căzătură), sau spr (sprint) și așa 
mai departe. Un fel de ...stenografie 
personală, sau dacă vreți — ca- să 
fim în nota țării piramidelor — un 
fel de hieroglife.*

Cicliștii au plecat în ziua de 4 ia
nuarie cu avionul, urmînd ruta 
Praga—Miinchen, ajungînd la Cairo 
ta dimineața zilei de 5 ianuarie.

La Cairo, revederea cu vechi cu
noștințe și cu cicliștii bulgari a 
fost foarte plăcută.

„Cicliștii bulgari s-au antrenat 
după un program asemănător cu al 
nostru, iar aci — în zilele premer
gătoare cursei, — ei practică ace
eași metodă : antrenamente pe dis
tanțe scurte, cu dese sprinturi și 
acț: uni individuale", notează în car
net antrenorul echipei noastre, după 
convorbirea cu antrenorul cicliștilor

Primele jocuri din campionatul categoriei B 
la hochei pe gheață

La Orașul Sțahn și Miercurea 
Ciuc au început ieri primele jocuri 
din cadrul campionatului catego
riei B la hochei pe gheață. Iată 
relatările trimișilor noștri asupra 
primelor partide :

MIERCUREA CIUC (prin tele
fon). — Miercuri dimineața a înce
put în localitate desfășurarea între
cerilor din cadrul categoriei B. Au 
sosit pînă acum echipele: Con
structorul Tg. Mureș Voința Sf. 
Gheorghe, Progresul Gheorgheni, 
Sel. Tîrnăveni, Flamura roșie Tg. 
Mureș, Progresul Rădăuți și Pro
gresul’ M. Ciuc. Minerul Petroșani, 
care a anunțat că nu mai poate 
participa, va fi înlocuit cu Loco
motiva Oluj.

In primuj joc. Constructorul Tg. 
Mureș a întrecut Voința Sf. Gheor
ghe cu 8-1 (2-0, 4-0. 2-1) prin go
lurile marcate de Auer (4), Public
(2),  Vacarci și Cociș, respectiv 
Foldesi.

Progresul Gheorgheni a repurtat 
o victorie ușoară în fața echipei 
din. Tîrnăveni, pe care a întrecut-o 
cu 12-0 (3-0, 2-0, 7-0) Cu excep
ția reprizei secunde, care a fost 
mai echilibrată jocul a fost la dis

bulgari și antrena menitul în comun, 
la care a luat parte.

In ajunul plecării în etapa întîia, 
o surpriză: etapa prevăzută inițial 
Luxor-Keneh (68 km.) a fost 
schimbată cu una mult mai lungă, 
Luxor-Sohag (214 km.), deoarece 
revărsările Nilului . inundaseră șo
seaua respectivă.

Potrivit tacticii stabilite, cicliș
tii noștri — spre a întîmipina even, 
tualele surprize—din cauza plecă
rilor foarte rapide și hărțuite, (as
pecte specifice marilor concursuri 
din ultimii ani), s.au instalat în 
frunte. Dar, din pricina șoselei 
foarte înguste, de 4—5 metri, cu 
terasament deteriorat, s-au produs 
busculade. Intr-uina din acestea a 
fost angrenat și Moiceanu, care și-a 
strîmbat ghidonul și s-a rănit se
rios la brațe și picioare. Totuși, 
dînd dovadă de o dîrzenie deose
bită, el a reluat cursa, a prins plu
tonul și la km 100 a evadat împre
ună cu Dumitrescu, patru bulgari 
și doi belgienii. In acest timp, Ste- 
fu a spart. La 2 km. de liruia de so
sire, Dumitrescu sprimtează, se de
tașează net de plutonul fruntaș, dar, 
la un ultim viraj, pe străzile ora
șului Sohag, în preajma liniei de 
sosire, el derapează și se răstoarnă 
spărgindiu-și podul palmei drepte. 
Moiceanu, după cum se știe a sosit 
al cincilea.

La Sohag am petrecut o noapte 
grea. Dumitrescu, cu mina umflată, 
avea febră, iair Moiceanu gemea 
necontenit: pe orice parte ar fi în
cercat să doarmă, nu putea din 
pricina rănilor. Toată noaptea am 
vegheat la căpătîiul lor, dlndu-le 
îngrijiri, încurajîndu-i, în timp ce 
colaboratorul meu G. Negoescu meș
terea de zor la bicicleta deterio
rată a lui Moiceanu. Nu mai era 
mult pînă să apară zorile deasu
pra apelor liniștite ale Nilului, cîinid 
cei doi au izbutit să adoarmă. 
Somn greu, dar binefăcător.

Așteptam cu inima strtasă să-i 
văd dimineața la deșteptare. Nu 
mi-a venit să cred — notează mai 
departe Marin Niculescu, cînd i-am 
văzut aproape sărind din pat, ca 
și cînd nimic nu s ar fi întîmplat, 
ta ajun. Amîndoi, plini de optimism 
(și parcă incercînd să-și ascundă 
durerile), m-au asigurat că nu au 
nimic. Totuși, mina umflată și pan
samentul lui Dumitrescu, ca și ma

rile pete de albastru de metil? de 
pe genunchii și coastele lui Mofcea- 
nu, vorbeau de la sine.

La fel ca șâ ta prima etapă, tac
tica noastră a fost: poziții cît mai 
ta frunte și atacuri repetate. Deși 
ținea ghidonul mai mult cu o mtaă, 
Dumitrescu s-a apărat nesperat de 
bine, sosind în același timp eu în
vingătorul etapei, Moiceanu a pier
dut însă minute, din cauza blocării 
schimbătorului.

După etapa a treia, aveam în 
față o mare problemă. Dumitrescu 
se afla la raumai 19 secunde de pur
tătorul tricoului galben. N-a ‘fost 
nevoie de prea multe discuții și 
toți ceilalți echipieri au înțeles ce 
au de făcut: să lupte pentru Du
mitrescu, căruia i se deschideau lar
gi perspective a îmbrăca tricord 
galben. Fapt care s-a și întfmplat 
la capătul etapei a cincea, Beni 
Suef—El Fayom (45 km.), disputată 
contra-cronometru individual.

După terminarea etapei, băieții, 
împreună cu Gr. Negoescu, s-au dus 
la hotel pentru cele necesare după 
fiecare etapă: baie, odihnă, repa
rarea materialelor. Primul în cla
sament, se anunțase că era Jugo
slavia Petrovici, cîștigătorul etapei. 
Eu am rămas la locul de sosire, 
căci erau discuții ta legătură cu 
calcularea clasamentului. Seara, tîr. 
ziu, revizuindu-se calculele, s-a fă. 
cut rectificarea: C. Dumitrescu 
(RPR.), deținea tricoul galben.

Am alergat într-un suflet la ho
te! — ne spune mai departe Marin 
Niculescu — și le-am dus vestea. 
După primele momente de mare 
veselie, s-a făcut tăcere. De aci 
înainte, pe umerii echipei noastre 
apăsa o mare răspundere: să păs
trăm tricoul galben cît mai mult. 
Și — dacă e in puterile noastre — 
chiar pînă la sfîirșit. Neam adunat 
toți într-o cameră și am stat de 
vorbă. Ad, s-a remarcat în mod 
deosebit Șandru, căpitanul echipei, 
care a arătat că toți ceilalți cicliști 
trebuie să renunțe la orice ambiție 
personală și să-și unească efortrwi- 
le ta vederea aceluiași scop : păs
trarea și consolidarea poziției de li
der a tînărului C. Dumitrescu.

Consfătuirea a fost scurtă, dar 
impresionantă prin profunzimea 
discuțiilor, ca și prin spiritul de 
desăvîrșită tovărășie arătate de în
tregul colectiv.

*
★ ★

In zilele de re
paus, cicliștii au 
avut prilejul să cu
noască vechile mo
numente ale Egip
tului. Printre alte
le, delegația noas
tră a făcui o ex
cursie la piramide 
(El Giseh).

* ★
*

Un nou concurs 
de verificare a iotului 
de tenis de masă al R.P.R.

Antrenamentele jucătoarelor și ju
cătorilor din lotul de tenis de ma
să al R.P.R. continuă cu deosebită 
intensitate. Este și firesc acest lu
cru, deoarece pînă la campionatele 
mondiale care vor avea loc in a- 
nul acesta la Utrecht (Olanda), a 
mai rămas un timp relativ destul 
de scurt In cadrul acestor pregă
tiri un loc însemnat ocupă și con
cursurile de verificare Astfel, ta 
cursul săptămînii viitoare fruntașii 
tenisului nostru de masă vor evo
lua la Orașul Stalin într-un con
curs de verificare. Cu acest prilej 
spectatorii din orașul de la poale
le Tîrnpei vor putea să urmărească 
jocul campioanei mondiale, maestra 
emerită •» sportului Angelica Ro- 
zeanu, al lui Șari Szasz, Ella Zeller, 
Matei Gantner, Tiberiu Harasztosi, 
Toma Reiter, Paul Pesch și Mircea 
Popescu. La concurs va participa 
și Nicu Naumescu precum și cei 
mai buni jucători din Orașul Sta'.in. 
Intîlnirile se vor desfășura sistem 
turneu la toate cele patru probe : 
simplu bărbați, simplu femei, du
blu bărbați și dublu mixt. Concursul 
va începe marți.

In prezent, alături de toate 
echipele de categorie A și B, Lo
comotiva P.G.A. Constanța se pre
gătește cu multă seriozitate în ve
derea campionatului care va tacepe 
la 6 martie. Sportivii secției de 
fotbal sînt conștienți de sarcinile < 
ce .le revin odată cu promovarea 
echipei lor în prima categorie a ' 
fotbalului nostru. Ei trebuie să a- 
rate că merită cu prisosință locul 
în categoria A și pentru aceasta 
se pregătesc cu cea mai mare a- 
tenție. Recent, după cum ne infor
mează subredacția noastră, a avut 
loc în sala Teatrului de Stat din 
Constanța festivitatea înminării cu
pei și plachetelor echinei Locomo
tiva P.O.A., care, în decurs de nu
mai doi ani, a avut o ascensiune 
rar întîlnită : de la campionatul 
regional a ajuns în categoria A. 
Este desigur o performanță puțin 
obișnuită care subRniază valoarea 
acestei formații.

In toamna anului 1953 Locomo
tiva P.C.A. Constanța lupta cu 
multă dîrzenie în grupa de la Iași 
a campionatului de ca’ificare. E- 
forturile au fost încununate de 
succes: s-a clasat pe primul ioc 
și a promovat în categoria B. Era 
totuși, greu de prevăzut că, toc
mai în anul, în care a intrat ta 
categoria B, această echipa va a- 
duce numeroșilor ei susținători, 
muncitorii de la D.R.N.G. o mare 
bucurie, aceea de a cîștiga locul 
prim din seria a IlI-a și cu aceasta 
dreptul de a juca în competiția 
celor mai bune echipe din țară. Cu 
toate acestea, fotbaliștii Locomoti
vei P.C.A. au realizat și această 
performanță puțin obișnuită în fot
balul nostru.

Succesele fotbaliștilor constăpțeni 
nu au fost deloc întîmplătoare. Ele 
s-au datorat unei sănătoase poli
tici de creștere și încurajare a ele
mentelor tinere și unei temeinice 
munci de organizare a secției de 
fotbal. Conducerea colectivului a 
acordat toată atenția nu numai 
echipei de categoria B ci și pregă
tirii echipei de pitici, cîștigătoarea 
cupei orașului Constanța. echipei 
de juniori a doua clasată în se
ria a III-a a campionatului repu
blican, precum și echipei de tineret. 
De altfel, 5 dintre componenții a- 
cestei formații au fost selecționați 
în reprezentativa Constanței.

Echipa care a promovat în cate
goria A va fi alcătuită în majo
ritate din elemente care s-au a-

Dn pregătirile echipelor de fotbal
• DINAMO ORAȘUL STALIN 

va lua parte în apropiatul cam
pionat cu o echipă aproape nouă, 
întinerită. Dinamoviștii au început 
antrenamentele de la 14 ianuarie- 
La primele ședințe au luat parte 
numai 14 jucători, dar curînd lo
tul a fost completat. Ședințele de 
antrenament (la început două pe 
săptămtoă) au ajuns treptat ptaă 
la cinci, săptămânal. După antre
namente de pregătire fizică gene
rală și specială intercalată cu con
trol al balonului și joc-școală, e- 
chipa a susținut duminică un joc 
cu o echipă dta campionatul raio
nal. Paralel, s-au ținut ședințe de 
tactică, ședințe educative, de pre
lucrare a regulamentului. Antrena
mentele stat conduse de antrenorul 
Gh. Ioviță — Iovicin, ale cărui 
lecții de antrenament sînt bine 
planificate, variate, plăcute.

Dinamo Orașul Stalta contează 
pe următorul lot de iucători: Afun- 
teanu. Siamate, Fruth, Lazăr, Filip, 
Cicerone, Lazarovici, Hidlșan. Flo- 
rescu, Mihai. Scorțan. Radu Tudor, 
P.oitoș, Csegezi, Ristin, Sakacs, Se- 
reș, Rădulescu. După cum se vede, 
un lot a cărui principală caracteris" 
tică este tinerețea.

Paralel, se desfășoară și pregăti
rile echipei de tineret, sub con
ducerea lui Gh. Teodorescu. D n 
lotul de tineret fac parte o serie de 
elemente talentate ca: Marcăș. Vă- 
tafu, Cincu, Forsca. M.arcu. Mo- 
guț, Vișan, Stănceanu, etc.

• FLACĂRA s-a reîntors de la 
Predeal și-și continuă pregătirile 
la Ploești. Dumirică, prima echipă

după cum ne-a comunicat co
respondentul nostru M Bedros an 
— a făcut un antrenament la două 
porți în compania formației de ti
neret Prima ect ipă, care a învins 
cu 3—1 (2—0). a arătat o destul 
de bună pregătire fizică și multă 
dispoziție de joc. Dintre jucătorii 
celor două formații s-au prezentat 
mai bine Roman, Pereț, Ghiță, Bo- 
tescu, Moțoc, Dragomirescu, Ene 
si Dridea. Irr schimb Cosmoc. 
Mazăre și Bulacu nu au tacă pre
gătirea necesară. Punctele au fost 
marcate de Bardatz. Botescu 'si — 
respectiv — Dr'dea.

■ LA MINERUL PETROȘANI, 
pregătirile sînt ta toi. In această 
perioadă—ne informează subredac- 
tia — consiiFvl colectivului acordă 
o mare atenție bunului mers al 

firmat cu prilejul jocurilor din caJ 
tegoria B, fotbaliști fără num» 
„sonore", dar care au pus înainte 
de toate ambiția și dorința lor da 
a progresa, de a reuși performant; 
țe de valoare pentru colectiv. Ne- 
belea, Georgescu, Doicescu, So
lea, Tatomir, Jamea, Vultur, Ispas, 
Sever, Cojocaru, Cristof, Lințovici 
ețc toți sînt buni sportivi și ' har
nici ia locurile lor de muncă do 
la D.R.N.G. EI obțin în producție 
rezultate bune, căpitanul echipei 
Ion Ispas de pildă, fiind fruntaș 
în secția de sudură.

Comportarea acestor jucători pe 
teren în campionatul trecut a fost 
în general, remarcabilă. Ej am în
țeles să-și dispute în mod sportiv 
meciurile, și de această dorință 
sînt însuflețiți și acum, în preajma 
începerii marelui examen.

Analiza comportării lor în cate-* 1 
goria B a folosit la stabilirea plaj 
nului de pregătire de anul acesta. 
Faptul că atît la începerea campio
natului cît și a returului categoriei 
B, echipa a jucat sub valoarea ei 
normală a atras atenția antrenor 
rtîlui Eugen Mlădiu Acest fapt a 
constituit un indiciu prețios pentru 
desfășurarea pregătirilor actuale. 
Lichidarea lipsurilor din pregătirea 
fizică, tehnică și tactică constituie 
preocuparea principală a antrenoru
lui. In egală măsură însă, el este 
atent și față de întărirea și dez
voltarea calităților morale și de 
voință ale jucătorilor. Acestea au 
contribuit în mare măsură la suc
cesul de anul trecut Datorită mo
dului cum a știut Să reprezinte 
fotbalul din Constanța Locomoti
va P.C.A. și-a cîștigat dragostea 
și prețuirea miilor de iubitori al 
fotbalului din Constanța. Numărul 
spectatorilor a crescut cu fiecare 
joc și a ajuns să nu mai poată fi 
cuprins de vechiul stadion al ora
șului. Odată cu începerea campio
natului categoriei A meciurile se 
vor disputa pe ngul stadion, o ade
vărată podoabă arhitectonică, a că
rui capacitate este de 30.000 de 
locuri.

creția echipei Progresul Gheor
gheni. Au marcat : Balla (4), Al
inași I (3), Almași II (3). Dobri- 
ban și Giacomuzi

I. OPRESCU
ORAȘUL STALIN, (prin tele

fon). — In localitate se află urmă
toarele echipe: Flamura roșie Si
ghișoara, Rezervele de Muncă Bucu
rești, Avîntul Sebeș, Progresul 
Iași, Metalul Uzinele de Tractoare 
Orașul Stalin, Constructorul Orașul 
Stalta, Flacăra Orașul Stalin. Nu 
s-a prezentat încă echipa Știința 
Gail'ați.

Organizarea (colectivul Metalul 
Steagul roșu) este slabă.

In primul joc disputat miercuri 
dimineața, Flamura roșie Sighișoa
ra a întrecut maj greu decît era de 
așteptat pe Flacăra Orașul Stalin.. 
Scor: 12-2 (6-1, 4-0, 2-1). Au 
marcat pentru învingători : M itefi
(3), Balaș (2), Eder (2), Adlef 
(2), Sîrbu, Găină și Hollo iar pen
tru’ Flacăra Ardeleana (2).

•A-

Miercuri seara s-a disputat me
ciul Rezervele de muncă București- 
Progresul Iași. Bucureștenii au 
cîștigat cu 4—2 (1-0, 2-0, 1-2).

A. CALIN

Gu o asemenea bază sportivă, cu 
asemenea susținător; și făcînd parte 
dintr-un colectiv a cărui condu
cere se îngrijește de aproape de 
bunul mers al secției de fotbal, e- 
chipa Locomotiva P.C.A. trebuie 
sg se străduiască să reprezinte cu 
cinste orașul Constanța și pe spor
tivii săi, în cea mai importantă 
competiție a fotbalului nostru.

IZU HABOT

secț.ei de fotbal. Materialele și e- 
chipamentele sportive necesare ac
tivității sportivilor se prezintă ta 
bttne condițiuni, datorită măsurilor 
luate la timp pentru repararea Ș*  
întreținerea lor. De asemenea, te
renul a fost îngrijit și pregătit din 
timp. Pînă la 31 martie vor fi ter
minate lucrările pentru amemaja- 
>ca — din resurse locale — a două 
instalații de baie. Pe de altă par
te, terenul va fi înzestrat cu o 
stație de radio-amplificare cu aju
torul căreia se va duce o intensă 
muncă de lămurire a spectatorilor, 
în ce privește regulamentul de 
joc.

Un lucru îmbucurător îl consti
tuie faptul că conducerea colecti
vului acordă o grijă deosebită cre
șterii de noi cadre tinere. Foarte 
mulți tineri sînt pregătiți cu a- 
tenție de antrenorii Șepci Andrei 
și Cricovan Dumitru. Cei mai buni 
dintre ei vor fi promovați ta lobul 
echipei de tineret și al primei *■  
chipe

9 AVINTUL REGHIN se antre
nează intens. Jucătorii săi sînt a- 
nimați de dorința de a debuta cu 
succes în prima categorie a țării. 
La antrenamentele conduse de 
Kocsis Elemer (echipa tatiia) șl 
Savu Sevastian (tineret) iau parte 
toți jucătorii. Pînă ta prezent — 
ne scrie corespondentul nostru De- 
zideriu Farkaș — Auîntul a făcut 
aproximativ 25 de antrenamente. 
Lotul! primei echipe cuprinde ur
mătorii iucători : Seches, Jegălie 
(portari), Bartha Iosif, Toriiță, 
K atona, Balint (fundași), Veszi, 
Farago, Munteanu, Feher (mijlo
cași), Barabas, Constantinescu, Că- 
tană, Ilie Stelian, Eles, Hulea, Lu- 
kacs, Nistor, Asztalos și Mateon 
(înaintași)
• FotbaVștii de la Progresul FB 

s-au antrenat ieri cu FI. roșie FRB 
în două reprize a 45 de minute, 
marcînd 12 goluri : cîte șase ta fie
care repriză, și neprimind nici unul. 
Punctele au fost marcate de Ozon 
(7), Iordache (3) Cacoveanu ș' 
Fusulan. In general, echipa s-a 
mișcat f carte bine arăttad o bună 
pregătire fiz'că. Dintre comparti
mente, cel mai mult a plăcut îna
intarea. Formația : Popovici (Asan) 
Dragomirescu Paraschiv (Bratu), 
Soare (Gică Andrei) — Ciocea 
(Tănase), Știrbei — Cacoveanu, 

I Fusulan, iUrsu), Ozon, Iordache 
I (Smărăndescu), Costea (Iordache)



Pentru ridicarea măiestriei 
pedagogice a antrenorilor

Ultimele pregătiri echipelw de velei

Antrenorul este figura centrală 
a activității de educare a tinerei 
generații -de sportivi, în spiritul 
muncii și luptei neobosite pentru 
triumful socialismului ir tara noas
tră- .

Prin mit'ca sa deosebit de p"e- 
țioasă, el înarmează pe sportivi 
cu cunoștințe, abilități și deprinderi, 
îi ajută să-și însușească tehnica și 
tactica sportivă avansată, să-și ri
dice nivelnț pregătirii fizice gene
rale și să dobîradească măiestria 
sportivă. Dar, ceea ce-i mai impor
tant în munca pedagogică a antre
norului, este faptul că el nu nu
mai că formează tineretul din 
punct die vedere sțxrtiv, dar îl și e- 
ducă, î,’ f— azri di ’ r ve
dere ideologic. îi dezvoltă conș
tiința, conc pția despre cu
alte cuvinte influențează activ și a- 
dînc asupra psihologiei acestuia. 
Se poate spune deci, că munca an
trenorului cu sportivii este în în
tregime educativă, de însemnătate 
excepțională, întrucîi lui ii revine 
sarcina pregătirii și educării tine
rei generați’ de sportivi în spiritul 
patriolismutui socialist și al urii 
neîmpăcate împotriva a tot ce este 
burghez în conștiința și comporta
rea oamenilor.

In activitatea de cultură fizică 
și sport din țara noastră s-a evi
dențiat în nu ceroase rînduri mun
ca pasionată și perseverentă a u io? 
antrenori ca: I. Mureșanu (pen
tatlon). Gli. Pîreăl’l>c-ii (oigbi) 
A. Weintraub (box), 1 Kunst (hand
bal) etc., care an înțeles să-și nună 
capacitățile și energi i în slujba 
idealului pregătirii multilaterale a 
tineretului, gata pentru muncă 
și apărare. Nu este mai pu
țin adevărat că încă mai sînt mulți 
antrenori ca de exemp’u Gh. J.tingu 
(box), A. Pelegrini (scrimă), I. 
B’izoiartu (mgbi) eti.. care nu au 
înțeles că opera pentru care ei lu
crează nu poate fi pe deplin reali
zată. decît în mă-ura în care se a- 
s;gură prinlr-o justă orientare și con
ducere unitatea dintre aspectul edu
cativ și cel instructiv al muncii 
sportive. Pentru antrenorii societății 
capitaliste, sportivii nu sînt decît 
tstrumenle mijloace cu care ei 
.■alizeazâ performanțe aducătoare 

,e profituri materia'!’ Sportivul 
societății capitaliste primește și el 
rn soi de educație, educația lur- 
sri ezî, pe care io dă atît antreno- 
r ■' ’it șî societatea respectivă, lu
cru care în practică se manifestă 
pri ură față de semenii săi, față 
d • adversari, prin goana după pro
fituri. prin vedetism, prin descom
punere morală

In societatea socialistă, munca 
antrenorului cu sportivii este de
parte de a se limita numai la pre
gătirea lor fizică șt la obținerea per- 
f—mantelor. Principala sarcină a 
antrenorilor este să asigure o justă 
educație, să formeze aspectul mo- 
ra‘ a* 1 II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. * 2 3 4 * * 7 sportivilor, să dezvolte cele 
mai de seamă calități cetățenești. 
Pe fondul educației morale se vor 
sprijini toate ce'elalte măsuri, pe 
care antrenorul le va ]ua pentru in- 
st'uirea tehnică 3 sportivilor.

<i «i w re >--------

Miine, vineri 11 februarie ora 19 
se va ține la sediul C.C.F.S. din 
srir. Vasile Conta 16, prima conie- 
rință din ciclul de conferințe me- 
toriioo-științifice organizat de Comi
tetul pentru Cultură Fizică și Sport 
de pe lingă Consiliul de Miniștri 
împreună cu Institutul de cultură 
fizică. Tov. I. SicVr.an, director de 
studii și șeful catedrei de teoria 
educației fizice de la I.C.F., va con- 
ferenfia „Despre planurile de pers
pectivă".

De o deosebită importanță pentru 
întreaga muncă de instruire și an
trenament a sportivilor noștri, a- 
ceastă conferință, ca și toate cele-

AMĂNUNTE DESPRE CONCURSUL 
Nr. 6 (etapa din 13 februarie)

I. Dinamo Berlin — Chemie Karl 
Marx Stadt (fotbal R.D.G.) (3-1). In 
clasament:
Dinamo (acasă) 8 5 1 2 15:12 11
Chemie (deplasare) 8 2 4 2 10:13 8

II. Rotation Leipzig — Turbine Er
furt (fotbal R.D.G.) (0-0). In clasa
ment:
Rotation (acasă) 9 6 2 1 26:15 14
Turbine (deplasare) 8 3 3 2 16:12 9

III. Empor Rostock — Aktivist
Brieske Senftenberg (fotbal R.D.G.) 
(0-1). In clasament:
Empor (a.casă) 8 6 2 0 13: 2 14
Aktiwist (deplasare) 8 3 1 4 13:17 7

IV. Motor Zwickau — Lokomotive 
Leipzig (fotbal R.D.G.) (0-1). In clasa
ment:
Motor (acasă) 7 5 0 2 17:11 10
Lokomotive (deplasare) 9 4 14 13:12 9

V. Wismut Karl Marx Stadt — Vor- 
wărts Berlin (fotbal R.D.G.) (2-3). In 
clasament:
Wismut (acasă) 8 7 1 0 26:10 15
Vorwârts (deplasare) 6 1 2 3 6: 9 4

VI. Rotation Babelsberg — Chemie 
Halle Leuna (fotbal R.D.G.) (1-1). In 
clasament:
Rotation (acasă) 8 3 1 4 10:12 7
Chemie (deplasare) 9 2 1 6 11:20 5

VII. Einheit' Dresden — Fortschritt 
Meerane (fotbal R.D.G.) (3-4). In cla
sament:
Einheit (acasă) 9 7 1 1 28:13 15
Fortschritt (depl.) 8 1 0 7 7:19 2

VIII. Dinamo București — Recolta 
M.A.S. (handbal mase. — sală) (17-17). 
In clasament:
1. Dinamo 8 6 1 1 152:123 13
2. Recolta M.A^. 8 3 3 2 133:120 9

IX. Știința I.C.F. — C.C.A. (hand
bal mase. — sală) (19-14). In clasa
ment:
5. Știința 8 3 0 5 140:145 6
3. C.C.A. 8 4 1 3 1 26:121 9

X. Locomotiva București — Flacăra 
PloeȘti (handbal mase. — sală) (11-18). 
In clasament:

I 6. Locomotiva 8 1 1 6 102:136 3
4. Flacăra 8 4 0 4 126:134 8

XI. Știința Timișoara — Metalul
I Reșița (handbal mase. — sală). In 

clasament:
2. Știința 4 4 0 0 75:26 8
4. Metalul Reșița 6 3 2 1 57:48 8

XII. Avîntul Deta — Voința Timi
șoara (handbal mase. — sală). In cla
sament:
1. Avîntul 6 5 1 0 124:46 11
5. Voința 5 3 0 2 64:45 6

A. Flamura roșie Lugoj — Flamura 
roșie Jimbolia (handbal fem. — sală). 
In clasament:
3. FI. roșie Lugoj 5 3 1 1 27:12 7
4. FI. roșie Jimbo ha 5 3 • 2 15:14 <

B. Progresul Arad — Metalul 2 Re
șița (handbal mase. — sală). In cla
sament:
3. Progresul 6 4 0 2 59:57 8
8. Metalul 6 1 0 5 40:63 2

C. Constructorul Lugoj — Construc
torul Timișoara (handbal mase, — 
sală). In clasament:
7. Constr. Lugoj 6 2 0 4 57:75 4
8 Constr. Tim. 7 1 1 5 43:IM 2

D. Metalul Reșița — Voința Timi
șoara (handbal fem. — sală). In cla
sament:
2. Metalul 5 3 11 29:11 T
7. Voința 4 15 3 19:14 2

REZULTATELE CONCURSULUI ,
Nr. 5

In urma trierii și omologării bule
tinelor depuse la concursul PRONO
SPORT Nr. 5 (etapa din 6 fetrvs-e) 
au fost stabilite următoarele rțz 1- 
tate:

Buletine depuse: 166.353
Premiul I: 1.612 buletine cu 12 re

zultate exacte a 103 lei fiecare
Conform regulament. ’. u •. l . - ea 

premiilor II și III fiind sui - - .- 
mum prevăzut de artieo.u: 17 rota 
de premii aferentă acest sr bz-z 
(11.946 cu 11 rezultate. 23.tfi ca ie re- 

, zultate) a fost alocată premiului T.

Ct ESTE MĂIESTRIA 
PEDAGOGICA

Condiție esențială a succesului 
muncii de instruire și educare a ti
neretului, măiestria pedagogică 
este caracteristică antrenorului de 
tip nou. Ea constă în dezvolta- 
r ’•> maximă a .ilitățilcr pedago
gice, a trăsăturilor personalității și 
a cunoștințelor tehnice, tac ie și 
metodice a'.e antrenorului.

Cunoscutul sportiv și antrenor so
vietic N. Ozolin, caracierizînd în 
lucrarea „Antrenamentiri ai’etuiui", 
munca antrenorului, arată că pentru 
a corespunde sarcinii de educare a 
snortivilor în spirit comunist, an
trenorul trebuie să-și iubească mun
ca și să se străduiască pentru re
zultate. Dar rezultatele cele mai 
bine nu se obțin decît dacă antre
norul posedă cunoștințe vaste și o 
b-'g ita experiență. In continuare, 
N. Ozo’in subliniază că nici cuno
ștințele și nici experiența nu vin 
singure, de la sine ci prin învăță
tură, cercetări, experimente pedago
gice și sportive, prin însușirea ba
zelor științelor medicale, a pedago
giei, psihologiei și — mai ales 
— a materialismiv'tiî dialectic, con
cepția cea mai avansată despre 
lume și societate.

CUM SE OBȚINE MĂIESTRIA 
PEDAGOGICĂ

Una dintre calitățile de bază ale 
pedagogului de tip nou este princi-
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pialrtatea, ca rezultat al unei con
cepții juste despre lume și socie
tate, rezultat al cunoașterii profun
de a învățăturii marxiste și a stră
daniilor neobosite de a pune în a- 
plicare neprețuite’? învățături ale 
dascălilor proletariatului. Ridica
rea nivelului ideologe și politic nu 
este pentru antrenori numai o sar
cină cetățenească, ci trebuie â de
vină o preocu are centrală de prim 
ordin, avînd in vedere rolul condu
cător pe care îl au educatorii în 
for -.rea tinerelor g-. ■ rații.

Altă calitate esențială a pedago
gului este d-ag06tea față de m.tnea 
sa, față de meseria de antrenor. A- 
ceastâ dragoste se mani.estâ în a- 
tașamentul față de elevi, în dorin
ța de a-i ajuta să urce cu’mile mă
iestriei sportive, în strădania con- 
t'nuă de a obține rezultate superi
oare în i- uncă. Antrenorul trebuie 
să fie slăpînit în permanență de 
tendința și dorința de autoinstruire 
și autoperfecționare E! nu se mul
țumește cu pregătirea pe care o 
are și cu rezultatele pe care le-a 
obținut, ci luptă în permanență pen
tru noi cunoștințe, pentru noi suc
cese.

Astfel, pregătirea pedagogică se 
obține prin muncă îndîrjită și sis
tematică. prin perfecționarea me
todelor de predare și de educare a 
sportivilor, prin sporirea interese- 
lor pentru munca pedagogică.

Antrenorii trebuie să țină seama 
de faptul că trăsăturile de cairacter 
și personalitatea educatoru’ui au o 
influență covîrșitoare asupra tine
rilor snortivi Nenumrrati sportivi 
fruntași nu uită să arate, atunci 
ciut vorbssc despre succesele lor, 
rolul pe care l-a avut antrenorul 
în ridicarea măiestriei lor sportive.

Marele pedagog rus Ușinschi 
subliniază importanța însușirilor de 
caracter și a personalității educa- 
to-uluî : „In educație totul trebuie 
să se bazeze pe personalitatea edu
catorului, deoarece forța educativă 
pornește numai din izvorul viu al 
personalității umane. Fără influen
ta personală directă a educatorului 
asmra persoanei educate nu este 
ro ihpg 0 adevărată educație care 
să pătrundă pînă la caracter. Număr 
personalitatea poate acționa asupra 
dezvoltării și formării personalității, 
numai prin caracter se poate forma 
caracterul"

Calitățile dte voință ale antreno
rului influențează de asemenea deo
sebit de mult asupra comportării 
sportivilor. Antrenorul educă la 
sportivi ■ tăpînirea de sine, spiritul 
de in' -t'ivă. cin~‘ ■■ dîrzenin și 
alte calități de voință și caracter.

Activit i' a social-poiitică a antre
norului este iarăși un prilej de in
fluențare activă asupr conștiinței 
sportivilor, un înden»” la partici
pare activă la acțiunile sociale și 
spor ive inițiate de organizațiile de 
masă. z

Antrenorii au așa dar datoria să 
se străduiască să-și ridice nivelul 
pregătirii profesionale și p d"gogi- 
ce pentru ea. în felul acest» sâ-șî 
sporească autoritatea în fața ele
vilor lor, să intensifice efectele edu
cative ale exemplului personal și 
să ajungă în scurtă vreme la ri
dicarea de no: generații de sportivi, 
cu care patria măriră să se poată 
mîndri.

Primii pași în ridicarea măies
triei pedagogice trebuie tăcuți prin 
studierea problemelor elementare de 
pedagogie și psihologie Acest stu
diu va avea darul să orienteze în 
mod just munca educativă, oferind 
in nins justificare-, științifică a 
prtncjpiflor, metodelor și procedee
lor folosite în proce ul de instruire 
și educare a sportivilor. Studiind 
manualele de pedagogie și psiholo
gie apărute în Editura de Stat 
antrenorii trebuie să caute in per
manență să analizeze — în lumina 
celor citite — propria lor activita
te.

Din analiza critică j activității 
personale se vor trage prețioase în
vățăminte pentru activitatea urmă
toare. învățăminte care vor fi puse 
în aplicare cu atît mai multă ho- 
tărîre, cu cît au la bază convin
gerea personală a temeiniciei lor

In afară de aceasta este nece
sară organizarea unui larg -elf mb 
de experiență între antrenori, prin 
discuții în jurul unor anumite pro- 
h'eme de ordin pedagogic, prin pu
blicarea de articole în presa de 
specialitate, în scopul sporirii in
teresului pentru problemele măies
triei pedagogice, în vederea reali
zării pregătirii științifice a celor 
care urcă cu hotărîre spre cu’mile 
măiestriei sportive.

Prof. MIHAI EPURAN j

Ceie mai bune echipe masculine 
și feminine de volei iau parte îm- 
ceicind dte duminică la cea mai im
portantă întrecere internă : cam
pionatele categoriei A.

"Itimele zile dinaintea campio-" 
natelor sînt folosite la maximum 
d? echipe. Antrera nentele urmăresc 
dc acum omogenizarea formațiilor 

bază, asupra cărora s-au fixat 
an‘: norii.

Arfei, după cum ne comunică 
subredacRa noastră din Timișoara, 
cchioa masculină SR'.-.’j a început 
ant— n2T. -atele m-ri cin luna ian’ia- 
«■ie ș: le-3 contrua*. n wmeîe săp. 
tămint la «rte eb uă zile. Corxiuce- 
rea antrenam r-t ter o are Tonta 
Heinrich Lotul este compus din ur
mătorii jucători: Ccrpinișari, Ale- 
xandrescu, Harasim, Perfcche, Bu- 
c&t ri. Vciaile'cu. Nlcorw?!, Pă-

A IhCEHȚ CfiMPIGItem 9£ ȘAH PE ECHIPE AL CAPITALEI
Duminică dimineața șahiștii bu- 

cureșteni s-au întrecut in prima 
etapă a campionatului pe echipe al 
Capitalei, competiție care se des 
fășoară în cadrul campionatulu- 
R.P.R. pe 1955 Participă 36 echipe 
împărțite în trei categorii, după 
forța de joc a membrilor forma
ției.

Competiția se arată deosebit de 
interesantă, încă de la primele în- 
tîlmiri iraregistrirudu-se cîteva rezul. 
tate-surpriză. Astfel, in meciul con
siderat cel mai echilibrat, Construc
torul—Progresul DCS, prima echi
pă a înregistrat o victorie catego
rică. Ea a fost condiționată mai 
ales de rezuiltatele-partidelor Cio- 
cîltea-Troianescu și Rodica Mano- 
lescu-Lidia Ghiroiu. La prima ma
să, fostul campion a cîștigat din 
nou, după o partidă foarte bună, 
terminată cu o combinație cu sa
crificiu. dintre cele mai frumoase. 
In întilnirea feminină, Lidia Giu- 
roiu a pierdut, dumă ce avusese 
șanse mai bune.

De remarcat victoriile la scor 
obținute de Dinamo, Știința și Pro
gresul ITB. Ele sînt foarte impor
tante, deoarece clasamentul nu se 
întocmește după numărul victorii
lor, ci prin totaliza rea punctelor 
obținute la mesele de joc. Impor

Concursul de tea’s 
în sală

Dintre cele două semifinale de 
simplu bărbați ale competiției de 
teniș pe teren acoperit, care au 
avut loc marți, in sala Recolta din 
Capitală, cea mai interesantă a fost 
partida dxntre Cobzuc și Zacop- 
ceanu După o luptă dusă cu o 
deosebită dtrzenie. timp de aproape 
trei ore. victoria a revenit la limi
tă lui Cobzuc. De menționat că, în
vingătorul a avut în decursu în
tregii îrrtilrrri 10 mecibaluri. Setul 
1 al a, «retei parhde a fost început 
de ambii juca.ori cu schimburi pu
ternice de mingi trimise de pe linia 
de fund a terenului. Cobzuc a cîș- 
t’gat setul cu 6-3. In setul u'mă- 
tor, Zacopceanu a schimbat tactica, 
trecînd la atacuri susținute, adjude- 
cîndu-și setul cu 6-1. Setul decisiv 
a fost ce; mai disputat Se credea 
că Zacopceanu va cîștiga. Cobzuc 
însă, n-a fost de aceeași părere 
și, schimbînd și el tactica, a atacat 
continuu la fileu, nslăsîndu-și ad
versarul să-și desfășoare jocul în 
voie. Avînd mereu inițiativa, Cab- 
zuc a condus cu cite un joc în 
plus pînă la 5-4. La acest scor 
Cobzuc n-a mai venit însă atît de 
des la fileu, și Zacopceanu atacînd 
direct din serviciu a egalat. Apoi. 
Zacopceanu a fost acela care nu a 
continuat atacurile, mulțumindu-se 
doar să răspundă ”cu mingi de pe 
fundul terenului. In cele din urmă 
Cobzuc a cîștigat cu 15-13

In cealaltă semifinală, a învins 
T. Bădin cu 8-6, 6-4 El a fost mai 
calm, și-a pregătit cu atenție a- 
tacuri’.e, terminate cu lovituri de 
voie și smeci. Adversarul său Ti'den 
Ivan a jucat curajos cu numeroase 
atacuri.

Dintre cele trei partide de dublu, 
nu s-au disputat decît două, deoa
rece meciul Chivarn, Burcescii-Bar- 
dan, Vasile.cn nu s-a disputat din 
cauza înțîrzierji lui Bardan. Cum 
Bardan nu este la primul său gest 
nesportiv de acest tel, credem că 
este cazul ca el să fie sancționat. 
Iată celelalte rezultate tehnice: T. 
Bădin. Tilden Ivan-Pefre Marin. 
Florescu 6-3, 6-4; Schmidt, Zacop- 
ceann-Mat eseu, Popescu 6-2, 6-2.

Miine dimineață, cu începere de 
la ora 9 tot fn sala Recolta vor 
avea loc semifinalele probei de 
dublu bărbați : Schmidt, Zacopcea
nu — Chivaru Burcescu și T. Bă
din, Tilden Ivan — Cobzuc. Năs- 
tase.

nau, Aron, lortescu, Popescu. Cea
laltă echipă de categoria A din Ti
mișoara, formația feminină Progre
sul s-a pregătit sub îndrumarea an
trenorului Romeo Mînăs.tireaau. De 
remarcat că, în perioada 2-1 octom
brie — 1 dec am brie jucătoarele 
și-au trecut normele GMA gradul 
II. In luna decembrie ae .-.‘valen
țele au fost întrerupte, echipa ne-a- 
v‘nl la d'ripQziț e o sală corespun
zătoare- Ele au fest reluate în ia
nuarie. cînd antrenorul a urmărit 
perfecționarea apărării, care în tre
cut a lăsat de dorit, lată numele 
încă* carelor care compun iotul: 
Cornelia Jagodici, Elena Băhmă- 
reiirai. Ovichjța Codreanu. Kadina 
Drăucecnu, Poftea Gagu, Ecrtr:na 
Hn-n. Lucia Mavh ru, Voichitn Mia. 
din. Alice Szabo, Irina Taborschi.

Forma irite lmcureștcoe cu excep
ția echipei C. C. A participă

tantă este, de asemenea, victoria șa
hiștilor de la Progresul IMF asu
pra Locomotivei, ei arătindu se pre- 
temdeniți serioși la locurile frun
tașe-.

Iată rezultatele tehnice ale pri
mei etape, duipă terminarea parti
delor întrerupte, jucate marți (in 
paranteză este locul echipei pe ta
bela de cojicurs, după tragerea la 
sorți; jucătorii subliniați au ju
cat cu albele) :

FLAMURA ROȘIE M. C I. (I) 
- PROGRESUL I. T. B. (12) 2—6 
(Coculeanu-Gavr'da II 0—1,1. Mun. 
teanu-Opriș 1/2—1/2, Macrf-Budu 
1—0, Sirkus-Z). Mtinieanu 0—1, 
Hondru- Sterian 1/2—1/2, Luchia- 
nov-Calihnean 0—1, Maria Protopo- 
pescu-tAargareia Teodorescu 0—1, 
Domnița Adonie-E/ena Diacones- 
cu 0—1)

CONSTRUCTORUL (2) — PRO. 
GREȘUL D. C. S. (II) 5 //2- 
2 1/2 CCzOf î/lea-Troianescu 1—0, 
Voicutescu-Sefmeanu 1—0, Silber- 
mffln-Urseanu 1—0, Rotaru-Brauns- 
tein 0—1, Pușcașu-L. Rădulescu 
1-0, Errfens-Negrea 0-1. Rod;ca 
Manolescu-Lidia Giuroiu 1-0, Ale
xandra Nico’au-.'VaMto Iliescu ’/2— 
’/2).

DINAMO (3) — METALUL E- 
NERGIA (10) 8—0 

Prima conferință metodico-științificâ

INFORMAȚII ^onosport

la jocurile din cadrul „Cupei 
16 Februarie". Primele meciuri 
din această competiție ne-au 
dovedit însă că în general for
mațiile de categoria A din Capitală 
nu sînt încă puse la punct. Atîit 
echipele feminine Progresul și Ști
ința ICF, cit și echipele masculine 
locomotiva și Dinamo au prestat 
jocuri sub valoarea posibilităților 
Ipr. .In schimb, echipele mai puțin 
consacrate" ca Dinamo și ’ Caniș
ii .-torul (feminin) Dinamo IX sau 

tinăra formație a Progresului 6-au 
nrezeotat mult mai bine. De re
marcat că in caiiTMjnaBul cane 
începe peste două zile. în torma- 
tiile bucureștene vor roare element- 
te nai, verificate' in jocurile pentru 
..Cupa 16 Februarie", în care au 
dat satisfacție. Est? cazul lui C'ne- 
zan (Progresul). Derji (Dnarno) 
etc.

COXSTkUCTO.xLL I. p. C. H.
(4) — C C. A (9) 3'l3 — 4'/2

PROGRESUL FINANȚE BĂNCI
(5) — ȘTIINȚA 18) 1—7

PROGRESUL I. M. F. '6) — 
LOCOMOTIVA 17) 4 Q2—31 ’2
(C,onslantinescu-Ga\—\i I 1—Cț 
7.eWm-Ichim 1/2—12, Socoteonu- 
Rusenescu 1—0, Pogorievici-Andri- 
țoiu 0—1, Dinisiranschi-Stor<y'}e\’- 
schi 0—1, Vica-Gîlcă 1—0, Maria 
Albuleț-'EAona Ududec î—0, Sanda 
Filipescu-Ewgema Popa 0—1 (for
fait).

Rezultatele din celelalte două 
grupe :

Grupa 11-a: Progresul Aria-Pro- 
gresul ITB ‘ II 7—1, Locomotiva 
MCF II — Tinărul Dinamovjsr 4—4, 
Progresul Centrooooo — FI. Roșie 
Steagul Roșu 1/2—6 1'2. Construc
torul II — FI. Poșie MCI 1! 6—2. 
Voința II — Progresul IMF II 3—5. 
Constructorul IPC I — Voința II 
2 1/2—4 1/2.

Grupa 111 -a: Progresul ICAS— 
Progresul Org. de masă 3—5. Fla
căra UD1—Metalul Energia I! 4 1/2 
—12 1/2, Locomotiva DGH—Tinărul 
Constructor 4—4, Constructorul 
IPC II — Progresul Ath. Palace 
6—2, Progresul Colectări—Voința 
Lemn Alohilă 3—5, Dinamo 4 — 
Progresul Sănătatea 2 1/2 — 4 1/2.

lalte care vor urma va «suscita in
teresul tutaiiroir cadrelor tehnice, 
contribuind la ridicarea nivelului 
lor profesional- Aceste conferințe 
inițiate de C.C.F.S. și I.C.F. consti
tuie un principal mijloc die îmbogă
țire a cunoștințelor cadrelor teh
nice și de aprofundare, printr-o lar
gă discuție și un larg schimb de 
experiență, a celor mai avansate 
metode de antrenament izvorite din 
bogata experiență a sportului so
vietic. Este principalul argument 
pentru care toți antrenorii și ins
tructorii, toate cadrele tehnice din 
Capitală trebuie să participe la a- 
ceste conferințe.

Vasile.cn


înaintea campionatului republican de schi
Am regretat, coborînd marți, în 

«ui, din Poiana Stalin în oraș că 
nu pot fi de fată ia clipa, în care 
zecile de schiori care se află în 
cabanele de acolo, vor afla privind 
la natura din jur, că s-a așternut 
un strat gros de zăpadă. Zile de-a 
rîndul privirile lor s-au îndreptat 
spre Măgura Codlei, barometrul 
regiunii, deoarece fiecare schior 
știe că atunci cind deasupra aces
tui virf, se string nori însemnează 
că va ninge și pe Postăvar. Nici 
de d .’2 aceasta „barometrul" n-a 
dai La Poiana Stalin zăpa
da m așteptată s-a așternut pes
te noa 'te, acoperind pârtiile cu un 
strat, care va permite desfășurarea 
în bune condiițiitni a finalei cam
pionatelor de schi ale țării noastre 
care se dispută între 13 și 17 fe
bruarie.

întrecerile acestea, care an de 
an se bucură de un frumos suc
ces vor strînge șj acum la start, 
pe cei mai buni schiori dim țara 
noastră. Ei s-au pregătit cu o sîr- 
guință deosebită, antrenindu-se, 
chiar pe pîrtiile pe care vor concu
ra. Trebuie să arătăm că majorita
tea asociațiilor sportive au depus 
eforturi însemnate în această di
recție, străduindiu-se ca cei mai 
buni schiori să poată să se an
treneze în condiții optime. Tot o- 
dată ei au luat parte la concursuri 
de selecție, campionate pe asocia
ții și la spartachiadă.

La probele alpine, în întrecerile 
masculine, există un grup de con- 
curenți care au șanse sensibil e- 
gale. Astfel, dublul campion de a- 
nul trecut, Gheorghe Cristolovea- 
nu. va trebui să apere medalia de 
aur, in fața asaltului unor concu- 
renți cu numeroase cunoștințe teh
nice, printre care se impune în mod 
deosebit maestrul sportului Mihai 
Biră. Dar și Ion Bissau, Radu 
Scimeci și Ion Cojocaru s-‘nt ca
pabil; de un rezultat bun. La sla-_ 
lom lupta se va da între cei mai 
buni tehrrcierri care sînt: Ion Co- 
liban, Nicolae Pandrea, Mihai Bî- 
ră și, bmemțeles, Gheorghe Cr'sto- 
loveanu

La fete există cîteva concurente 
de forțe foarte apropiate: Magda
lena Marotineanu, Elisaveta Suciu 
(am'ndouă campioane) ca și Io- 
landa Strebeli care a făcut însem
nate progTese îrr ultimul timp.

Foarte interesa rute se anunță și 
întrecerile fondiștilor. Se știe că 
aceștia s-au întors de curind din 
Uniunea Sovietică, unde s-au pre
gătit sub îndrumarea celor mai buni 
antrenori sovietici, participînd apoi și 
la cea mai importantă competiție in
ternațională a acestui zenon. Ina- 
poiați în țară de cîteva zile ei 
și-au reluat antrenamentele dove
dind că simt hotărîți să folosească 
bogata experiență acumulată în a- 
ceastă deplasare peste hotare. Cum 
la concursurile care încep dumini

că vom asista la întreceri pe dis
tanțe scurte și la ștafete, socotim 
că victoria trebuie să revină în mod 
normal celora cu viteză mai mare. 
Spunem, în mod normal, deoarece 
se poate întîmpla, ca și la alte edi
ții ale campionatelor, ca elemente 
cu primă șansă să fie întrecute 
de alți schiori, datorită unei ceru- 
iri mai bune.

întrecerile fondistelor vor pri
lejui ele asemenea o luptă strînsă, 
în care prima șansă o are tîrrăra 
Elena Zangor, care în acest sezon 
s-a pregătit cu multă conștiincio
zitate.

In sfîrșit, spectatorii!!, pe care îi 
dorim cît mai numeroși, vor avea 
prilejul să .asiste la întrecerile să
ritorilor. Ca de obicei sperăm ca 
săriturile să constituie un specta
col sportiv cît mal frumos. S-ar 
putea însă ca rezultatele la acea
stă probă și mai ailes stilul sări
torilor să lase de dorit. Lucrul a- 
cesta este plauzibil, deoarece trei 
din ei care au luat parte la între
cerile de la Moscova, au trebuit ea 
în perioada care a premers con
cursurilor să-și schimbe multe ele
mente ale stilului lor, fapt expli
cat de altfel șt prin rezultatele sla
be obținute acolo. S-ar putea însă 
ca maestrul sportului Cornel Cră
ciun, Mjinteanu și Bîrlă, ca și cei
lalți săritori ai noștri să asimileze 
mult mai repede caracteristicile 
noului stil, astfel ca la finalele 
campionatelor să asistăm la un 
concurs de înaltă valoare.

Credem că este potrivit să cerem 
pe această cale juriilor de arbitraj, 
care vor asigura buna desfășurare 
a acestor întreceri să depună toa
te eforturile pentru ca finala cam
pionatului republican să se bucure 
de cele mai bune condiții

★

Iată însă că, în clipa în care 
scrim aceste rinduri, ni se anun
ță din Bucegî, pe cale telefonică, 
rezultatele întrecerii organizate 
pentru juniori de către asociația 
Progresul. Cu toate că ele con
tează în Cupa R.P.R. le adăugăm 
la acest sfîrșit de avantcronică

T. VORNICU

Slalom uriaș fete: (1.000 m. 14 
porți) 1. Gertrude Lexen (Progre
sul) 1:04,2; 2, Cristoloveanu M. 
(Dinamo) 1:44,5; 3. Renale. Zeiden 
(Progresul) 1:59,8.

Slalom uriaș băieți: (1.500 m. 
27 porți) 1. Giinter Liphard (Fla
mura roșie) 1:39,0; 2. Klaus Fro- 
nius (Voința) 1:42,3 ; 3. Radu Banu 
(Progresul) 1:45,4.

10. km. fond băieți: 1. N. Sala-
vastru (Flamura roșie) 38:25,0; 2. 
Gheorghe Muscoi (Flamura roșie) 
40:51,0; 3. I. Lambă (Voința) 
42:23,0.

5 km. fond fete; 1. G. Belșug 
(Voința) 26:17,0; 2. E.Priscu (Me
talul) 26:21,0.

Campionatul republican de hochki pe gheață!
CITE CEVA DESPRE PRIMELE TREI CLASATE
Cronicile noastre le.cionate n-au 

puitut, desigur, cuprinde toate a- 
mănuntele în legătură cu compor
tarea, cu caracteristicile jocului fie
căreia dintre cele șase echipe care 
s-au in+lnit în jocurile campiona
tului categoriei A la hochei pe 
gheață. De aceea. în rindurile de 
azi, ne vom ocupa de comportarea 
acestor echipe, subliniind caracte
risticile evoluției lor, aspectele po
zitive ale jocului, lipsurile arătate, 
deficiențele activității fiecăreia

Vom începe, firește, cu cea mai 
bună dintre participantele la tur
neu, echipa CASEI CENTRALE A 
ARMATEI, cîștigătoarea titlului de 
campioană republicană. Această e- 
chipă a avut asupra tuturor celor
lalte echipe avantajul de a putea 
utiliza două formații de valoare 
egală. Chiar dacă din punct de 
vedere al eficacității, formația con
dusă de Flamaropol a dat un ran
dament superior celei condusă, în 
centrul atacului, de Naghi, pe te
ren, ca ansamblu de joc, diferența 
dintre aceste două formații n-a a- 
părut decît, poate, îrr cîteva faze 
de poartă. Și aceasta, datorită și 
faptului că Peter și Zografi au o 
abilitate specială din a „pîndi" pu
cul în apropierea porții și a mar
ca. Linia Zografi-Flamaropol-Peter 
a marcat în cele 10 jocuri un total 
de 39 de goluri (respectiv 14+8+17), 
față de cele 28 marcate de linia 
Lorincz-Naghi-Dlugoș (6+12+10). 
Această diferență se explică prin 
faptul că Lorincz, în general, nu 
trage la poartă, Naghi este deobi- 
cei nervos (ceea ce îl face să ra
teze), iar pe aripa cealaltă Dlu- 
goș a schimbat cu Ganga și amîn- 
doi sînt mai mult fundași decît 
atacanți. Echipa C.C.A. a fost su
perioară altor echipe și sub rapor
tul pregătirii fizice. In această 
competiție, militar i au intrat bine 
pregătiți, ca urmare a antrenamen
telor bine planificate pe care le-au 
făcut din timp sub conducerea an
trenorului M. Flamaropol. Din 
punct de vedere tehnic C.C A. și-a 
depășit adversarii în patinaj, în 
siguranța în conducerea pucului și 
în pase. Față de echipele tehnice 
(de ex. Avîntul), jucătorii de la 
C.C.A. an avut în plus avantajul, 
tinereții, al vitezii și al rezistenței. 
Sub raport tactic anul acesta 
C.C.A. n-a venit cu ceva nou. Cu 
toate acestea, a fost o echipă care 
a arătat o orientare tactică gene
rală pe teren și, în plus, s-a orien
tat just și în funcție de particula
ritățile jocului adversarului. (Ex.: 
cele două meciuri cu Avîntul). Cre
area „spărturilor" în apărarea ad
versă, crearea situației de „om li
ber în fața porții", pătrunderile 
fundașilor, specificul jocului de 
creator al lui Flamaropol, iată cîte
va din caracteristicile pe care le-am 
desprins din jocurile echipei C.C.A. 
Dintre jucători cei mai buni în a- 
ceastă competiție ni s-au părut: 
Czaka, un adevărat stîlp al echipei 
șt Peter, subtil și bine inspirat în 
fazele de poartă. O mențiune pen
tru tînărul Măzgăreanu care s-a 
încadrat deplin în echipă. Nu pu
tem încheia comentariile asupra e- 
chipei C.C.A. fără a sublinia 
comportarea disciplinată a marii

O fază curioasă: Măzgăreanu (C.C.A.) luptă la mantinelă pentru 
puc, cu un adversar pe care l-a acoperit complet cu corpul, în timp 
ce coechipierul său Zografi, patinează în sens opus, complet dezin

teresat parcă de joc.

majorități a jucătorilor. C.C.A. este 
echipa care a suferit cele mai pu
ține eliminări. Numai ieșirea ne
sportivă a lui Flamaropol față de 
arbitri, la primul joc cu Avîntul. 
a umbrit într-o oarecare măsură 
frumoasa comportare disciplinară 
a echipei C.C.A., comportare perr-

Clasamentul golgeterilor 
campionatului categoriei A la 
hochei se prezintă, în primele 
locuri, astfel:
1. Covaci V (Știința Cluj) 18 

goluri
2. Peter (C.C.A.) 17 goluri.
3. Fodor (Avîntul) și Tacaci 

(Știința) cîte 15 goluri.
4. Zografi (C.C.A.) și Csazar 
(ȘEința) c-îte 14 goluri.

5. Incze I și Incze II (Avîntul) 
cîte 13 goluri.

tru care această echipă și-a cîș- 
tigat -simpatia publicului" din Ora
șul Stalin,

AVÎNTUL MIERCUREA CIUC 
(antrenor Incze II), a doua clasa
tă. a prezentat un lot valoros și 
s-a comportat la înălțimea presti
giului de care se bucură în ho
cheiul nostru. „Lemnarii" au pier
dut în fața C.C.A.-ului două jocuri 
la cîte două puncte diferență, ceea 
ce în hoctei nu spune prea mult 
Mai ales,că. jocul al doilea s-a des
fășurat, în ansamblu, sub semnul 
unei sensibile egalități. Ceea ce 
a determinat însă înfrîngerile e- 
chipei Avîntul este în primul rînd 
diferența de resurse fizice, dome
niu în care bucureștenh au fost a- 
vantajați. Avîntul a mai păcătuit 
de asemenea prin numeroase gre
șeli de apărare. (A primat mult 
mai multe goluri decît C.C.A. în 
cele 10 mec uri, și chiar în cele 
două partide cu C.C A., 3—4 din 
cele 7 goluri primite de ei puteau 
fi evitate cu mai multă atenție). 
In general în6ă Avîntul n-a ins
pirat spectatorilor acea încredere, 
acea siguranță, care se degaja din 

jocul C.C.A.-ului. Avîntul Miercu
rea Ciuc n-a avut suficientă putere 
de luptă (poate și din cauză că are 

în general jucători mai vîrstnici) 
și din această cauză echipa n-a 
reușit să depășească momentele 
grele. Cel mai burr ni s-a părut Fe- 
renezi. N-au dat în total randamen
tul scontat : Torok I, Incze III.

ȘTIINȚA CLUJ (antrenor Fr, 
Csazar), a fost o deziluzie. Din 
partea campionilor cte anul trecut 
ne așteptam — dacă nu la o reedi
tare a performanței din 1954 — 
cel puțin la o participare directă .a 
lupta pentru titlu. Or, Știința Cl-i 
nu numai că n-a constitui un ad
versar serios pentru C.C.A. ■> 
Avîntul (în fața cărora a pierdut 
la scor), dar a făcut 3—3 cu Me 
talul Steagul roșu, echipă din a 
doua grupă valorică a competiți ' 
Explicația acestei slabe comportări 
a Științei Cluj stă pe de o pa-rte 
în faptul că echipa a intrat în 
competiție supra-antrenată, iar pe 
de alta în defecțîu iile intervenite 
în lot. Clujenii au fost lipsiți anul 
acesta de aportul Iui Torok I și 
Fenke II. In plus, Tomor și De- 
neș, oameni de bază ai apărări', 
au fost bolnavi și parțial indispo
nibili. In aceste condiții, Știința 
Cluj s-a bazat numai pe Covaci V 
— Csazar — Tacaci, la înaintare. 
Aceștia n-au putut suplini d<ef;- 
ciențe’.e apărări’, care a prim t 
numeroase goluri care îrr mod 
normal puteau fi evi‘ate. și nici 
n-au putut juca și pentru linia a 
doua... Este semrîî'icativ să ară
tăm că Tacaci (15). Csazar (14) 
și Covaci V (18) au marcat numai 
ei 47 de go-îuri (din totalul de 62 
al echipei!), față de cele 13 în
scrise de linia Gall-Hajdu-Krasser 
și de cele 2 înscrise de fundași. Cu 
toate aceste deficiențe, Știința Clui 
s-a prezentat ceva mai bine în re
tur, exceptînd jocul cu Metalul 
Orașul Stain.

In continuarea comentariilor a- 
supra campionatului categoriei' A 
la hochei pe gheață, ne vom ocupa 
de echipele clasate pe locurile 
4-5-6, care s-au încadrat intr-o ca
tegorie valorică specială.

RADU URZICEANU

CICLISM ȘI... BERE

Ciclism profesionist înseamnă în 
primul rînd reclamă... Întrece
rile pe șosea și velodrom din țările 

apusene se află sub patronajul ex
clusiv al diverselor firme comercia
le. De obicei, fabricile de biciclete 
sînt acelea care organizează aces- . 
te competiții. Ele își împart, de bine ’ 
de rău, zonele de influență în mate
rie de publicitate. Gînd însă se pre
zintă noi doritori de a-și vedea lău
date produsele cu prilejul reuniuni
lor cicliste, firește vechii concesio
nari „mîrîie’1 ca niște dulăi întă- 
rîtați...

Așa s-a petrecut recent în Fran
ța, unde proprietarii fabricilor de 
materiale cicliste s-au arătat foarte 
nemulțumiți de infiltrarea tot mai 
accentuată în „sportul pedalei" a 
diverselor case comerciale, care nu 
vînd produse în legătură directă cu 
bicicleta- Fiindcă în ultimul timp, ci- 
clișt: rrr.ri-ioniști se îndeletniceau 
cu reclama pentru diferite fabrici 
de tricotaje, ochelari de soare sau 
chiar creme de frumusețe.

Printr-o dispoziție a federației 
franceze de ciclism (desigur la su
gestia fabricanților de biciclete) a 
fost interzisă categoric publicitatea 
„extra-sporiivă" hi cadrul curselor 
desfășurate în această tară.

Bin poșta internațională
două țărj cu un pmernic ciclism 
profesionist. Nu a mirat deci prea 
mult că Van Hauwaert, proprieta
rul unei case de biciclete, a anunțat 
că angajații săi, cunoscuțij cicliști 

, Keteleer, Decock. Schils, Van Ker- 
khove ș.a. vor alerga nu numai 
„pentru produsele sale’' ci pentru o 
anumită fabrică de ...bere. j

Da data această fabricanții s-au 
înțeles între ei I

MENTALITATE
m ma; avut prilejul să ne ocu- | 

păm de domnul Puntis, mult dis
cutatul președinte al clubului de 
fotbal din Toulouse, a cărei echipă 
este fruntașă în campionatul Fran
ței. Rehumele domnului Puntis nu 
ține, atît de valoarea rezultatelor, 
Pe care le obține echipa sa pe te
ren. cît de feluil cu totul special, 
în care își „gospodărește" el efec
tivul de jucători. Vă amintim că 
acest Puntis a investit un capital 
important pentru achiziționarea cît 
mat multor vedete —străine și au
tohtone — scoțîn'du-și banii apoi 
din „împrumutarea” vedetelor l<a 
alte cluburi, aflate în criză de ju
cători.

Bineînțeles, un asemenea mijloc i 
de cîștig, oricit de ingenios, rămî- i 

ne doar unui accesoriu, cel princi
pal fiind încasările de la meciuri. 
Dacă pentru fiecare iubitor de fot
bal din Toulouse, meciurile echipei 
constitui© prilej de satisfacții spor
tive, pentru d. Puntis ele au im
portanță numai ca venituri în casa 
de bani.

Foarte explicabilă deci revolta a- 
cestui domn Puntis. cînd meciul 
Toulouse-Reims, programat la fi
nele lui ianuarie, a trebuit să fie 
amînat. Protestele sale au fost deo
sebit de vehemente, ele adresîndu- 
se celor care ordonaseră amînarea, 
adică primăriei din Toulouse.

Desigur, o asemenea holărîre a- 
ducea prejudicii organizatorilor 
meciului. Nu e mai puțin adevărat 
însă, că ea fusese pe deplin justi
ficată. Absorbit în calculele sale 
sale financiare, onorabilul domn 
Puntis nu observase probabil că 
apele Garonne-ei umflate de ploi a- 
menințau să se reverse asupra orașu
lui, că la Paris cartiere întregi ză
ceau sub apele Senei în sfîrșit că 
întreaga Franță vorbea de pagubele 
imense provocate de inundații.. In 
acest timp, președintele lui F. G. 
Toulouse șe gîndea la pagtibe'e sale 
personale, care decurgeau din amî
narea unui meci pentru cîteva zile 

și nici de cum la calamitatea care 
s-a abătut asupra orașului.

Adevărată mentalitate de capita
list _.

ULTIMA CURSĂ

ț>eoarece în Vestul Europei timpul 
”e neprielnic, întinsul a largi 

teritorii fiind bîntuit de furtuni și 
ploi, organizatorii curselor de auto
mobile — sport care cunoaște a- 
colo o „vogă" deosebită — au gă
sit nimerit să se mute sezonier spre 
țări mai calde.

„Circul Mercedes,, Fe rari. Mas- 
serati et comp." a luat drumul Ar
gentinei, pentru prima mare cursă a 
anului 1955. După cum se știe, a- 
ceste curse pe pistele de beton au 
ca scop să facă reclamă în jurul 
mărcilor de automobile care se pre
zintă la start, întrecerea sportivă 
fiind un simplu pretext. De notat că, 
deoarece firma de automobile Mer
cedes-Benz a construit cele mai noi 
modele și a achiziționat cu bani grei 
pe cel mai bun conducător, J. M. 
Fangio, ei i-au revenit cele mai 
mari succese în sezonu1 trecut. Re
centul Mare Premiu ai Argentinei 
nu a făcut excepție din seria de 
succese ale lui Fangio. El a trecut 
primul linia de sosire cu o medie 

orară de 120 km., dar și cu mașina 
adușă aproape în stare de neîntre- 
buințare...

Inira-adevăr, pe automobiliști i-a 
întîmpinat la Buenos-Aires soarele 
mult dorit. Dar un soare prea arză
tor... Pe pista de beton termometrul 
arăta nn mai pu'in de 55 gnrie 
și motoarele bolizilor încălzite la 
maximum amenințau în fiecare clipa 
să .ia foc. N-an lipsit accidentele Și 
abandonurile.

Dar cu aceasta sînt obișnuiți, a- 
tît acești automobilișt', cît și 
spectatorii argentinieni. Automobi
lismul așa cum este practicat în ță
rile apusene reprezintă o adevărată 
„invitație la moarte”... C3 să facă 
reclamă mașinei respective, automo
bilistul trebuie mereu să ^apese la 
limită pe accele-ator. Cu cîteva săp- 
tămin.i înainte de cursa cîștigată de 
Fangio, un ,rallye“ desfășurat tot 
în Argentina a nrilejutt moartea 
tragică a automobilistului american 
Kenneth Adams. ’n timpul cursei, 
.acesta a căzut într-o prăpastie, 

5 zdrobindu-se cu mașina sa de stînci.
Interesant de remarcat că înainte de 
cursă, Adarps declarase ziariștilor 
că are intenția să abandon ze au
tomobilismul... Această cursă avea 
să-i fie îrrtr-adevăr ultima !



Zakopane este locul iubit de odihnă al oamenilor muncii din R. P 
Polonă Aici, intr-un decor pitoresc, vizitatorii practică in tirr.pul 
concediului sporturile de iarnă, in vafă să schieze, să patineze, urcă 

piscurile acoperite cu brazi ale mur.ților.

*
♦
*

Zakopane — capitala sporturilor de iarnă 
uifi R. P. Poionă

Zakopar«e... Un destin intere
sant a fost rezervat acestei mici 
localități pierdută în masivu- 
rile compacte ale munților Tă
un. Ea a devenit cel mai im
portant centru al sporturilor 
de iarnă, și în același timp un 
admirabil loc de odihnă și de 
orea)ii literare din R. P. Po
lonă. Nu exagerăm cîrsd spu
nem că marea majoritate a li
teraturii poloneze a fost creată 
sici în decorul pitoresc al mun 
ților și aJ pădurilor de brad.

Cu multi an- in urmă Zako
pane căpătase faima de „Mec
ca- bolnavilor de plămîni. 
Iacă in cea de a doua jumă
tate a secolului al XlX-iea. un 
cunoscut medic <fai Varșovia, 
Titus Halubmski. a ..descoperit" 
pentru bolnavii săi calitățile 
curative are aerului de la Za
kopane. S:tua‘.â la 830 metri 
deasupra veiuiue mării, intre 
păduri de brazi, Zakopane și-a 
cucerit dîntr-odată o faimă 
mond.ală. In mijlocul munților 
au fost ridicate primele sana
torii și Zakopane d a sătuleț a 
devenit oraș.

Cea de a doua faimă au a- 
dus-o localității Zakopane spor
turile de iar"^ ’torsul pe schi 
era cunoscu" alei Jm ac. ' ce: 
mai străvechi. Dar, abia după 
război, după eliberarea țării. 
Zakcpane a fost amenajată în
tr-o stațiune modernă a p-ac- 
tfcăii sporturilor de iarnă.

Schiul pclonez cunoaște o 
bogată tradiție. Bronislav Gseh 
a fost multă vrane unul din ca 
mai bum săritori ai Europei 
centrai?, de mai multe ori cam
pion ai țărilor slave. In t-tnou! 
războiului el a pierit ucis de 
Mierițtl De faimă mond.aiă 
s-a bucurat- schiorul polonez 
Stanislav Macusarz. In 1937. 
la Lahti, ei a ocupat locui II 
la sărituri speciale in cadrul 
campionatului mondial, net:.nd 
întrecut decît de B Ruud. In 
timpul războiului, Marusa-rz, a- 
restat de hrtleriști, a fost in

ternat in irxhusosrea de la Cra
covia. Dar, cu o îndrăzneală 
fără precedent, el a reușit să 
evadeze, sărind pe fereastră de 
la o mare înălțime. Marosarz 
a fugit in Ungaria. Schiorii 
maghiari 1-a-u recunoscut pe 
campionul ' polonez, i-au dat 
azil, iar Marusaiz, schimbai - 
du-și numele de teama autori
tăților, s-a ocupat de antrena
mentele sportivilor unguri. A- 
cum, pe trambulina de la Za
kopane pot fi văzute din nou 
săriturile măiestre ale lui Ma- 
rusarz. El a îmbunătățit chiar, 
recordul dinainte de război ai 
lui Birger Ruud

Schimbări man s-a<u produs 
ia Zakopane. Localitatea a de
venit centrul principali de odiih- 
nă al oamenilor muncii din 
R. p. Polonă. Totodată ea și-a 
cucerit faima de capitală a 
sporturilor de iarnă In afară 
de schiorii fruntași vin aloi nu
meroși tineri, elevi, săteni, situ- 
denți. Ei capătă schiuri, echi
pament și au la dispoziție in
structori.

A intrat in tradiție întrecerea 
dintre schiorii de la Zakopane 
și ce: de la șes In probele a4- 
pme firește că muntenii obțin 
victorii. In schimb, in întrece
rile de fond, reprezentanții 
Varșoviei s-au arătat în ultima 
vreme imbatabili. Dar, Zako
pane are acum noi concurenți: 
locaFtâțito muntoase din S ie
zea. Cei mai bun săritor polo
nez nu mai este Marusarz, ci 
AntonĂ Weczorek «fei Silezia. 
El deține recorded țării cu o să- 
rtură de 91.5 m

In momentul de față, la Za
kopane se amenajează noi pîrtt 
de schi, mai dificile dec", cefe 
existente. Schiori: polonez:, care 
se ixicurâ «ie o mare iaxnă în 
arena internațională, dețxti toate 
eforturile pentru a-și ridica mă
iestria și a obține noi perfor
manțe de valoare la importan
tele compăiții de peste hotare.

I

Stafftă internațională 
in cinstea Festivalului 
Mondial al Tineretului
Peste cîteva .uni va avea loc 

Festivalul Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Varșovia. Pen
tru a uni aspirațiile și saluturile 
adresate Festivalului de milioanele 
de tineri de pretutindeni, Comite- 
iti internațional de pregătire a 
Festivalului a hotărit organizarea 
tradiționalei ștafete internaționale. 
Ștafeta va pleca din (fiferite țări 
și va sosi ia Varșovia—orașul Fes- 
trvaisKuL Ea va purta mesajele de 
prietenie și para ale tinerilor din 
țările pe unde va trece ț ateta.

In acest art. ștafeta intemațio- 
naiâ va lua un caracti— special, 
aducir. I contribuția sx b marea 
campanie lansați de Consiliul 
Mondial al Păc i împotriva pregă
tirii răz bei ui ii*  atomic Pe tot par- 
cvsul ștafetei tot Mrriîje mit 
și mii de se<nnâxurî împotriva râk-

i

boiului atomic, pentru d 
stocwl'o*  de aroe atomic

rtgerea 
și o-

prirea fabricării lor. Astfel, șta-
teta va exprima in mod rnneref
dorința arzăteare a ttmror tineri-
lor și tinerelor de a trăi 
într-o lume de pace

fericî:i

La ștafeta intemațîooală în cin-
stea Festivalului va participa ș: ti 
neret-.if tării noastre. O stafeti in
ternațională va pleca din R. P. 
Biigaria și dupg ce va străbate 
țara noastră va fi transnrsă mai 
departe, pîoă ce va ajunge în ora
șul Festivalului (Agerpres!

Personalități sportive de seamă 
participă la Festivalul 

de la Varșovia
VARȘOVIA (Agerpres). — PAP 

transmite :
Comitetul de organizare a celei 

de a Il-a ediții a Intîlnirilor spor
tive internaționale prietenești care 
va avea loc în luna august la 
Varșovia, a primit de curînd pri
mele răspunsuri la invitațiile pe 
care le-a trimis. Astfel, și-au anun
țat participarea la desfășurarea 
întrecerilor, președintele Federației 
internaționale de fotbal (FIFA) 
SeWrayers (Belgia), președintele 
Federației internaționale de ciclism 
(U.G.L), Joinard (Franța), preșe
dintele Federației internaționale de 
canotaj (FISA), Muellegg (Elve
ția) și președintele Federației in
ternaționale de canoe (ICF), Popel 
(R. Cehoslovacă).

Diferitele secții sportive de pe 
lingă Comitetul pentru cultură fizi
că și sport at R.P. Polone au adre
sat invitații de participare la cea 
de a Il-a ediție a Intîlnirilor fede
rațiilor sportive naționale din 80 de 
țări. In afară de aceasta, în de
cembrie anul trecut, au fost tri
mise invitații tuturor sportivilor de 
frunte din lume, ca și președințiiot 
tuturor Federațiilor internaționale.

A fost stabilit programul campionatului*  mondial 
tie .hochei pe gheată

PRAGA 6 (prin telefon). — In . 
zilele de 5 și 6 februarie s-a des
fășurat în localitatea Krefeld (Ger
mania- occidentală) ședința comisi- [ 
ci federației internaționale de ho
chei pe gheață (L.I.H.G.), la care 
au participat: Ahearne (Anglia), 
Ekloew (Suedia), Korotkov (URSS), 
Colasterra (Italia) și Bierenbrood- j 
sport (Olanda). S-a hotărit ca în 
seria A a campionatului mondial 
să participe 9 echipe, jocurile des- 
fășurindu-se sistem turneu. In ur
ma tragerii la sorți a fost stabilit 
următorul program :

25 februarie : Suedia — Germa
nia occidentală; U.R.S.S. — Fin
landa ; Elveția — R. Cehoslovacă: 
Canada — S.U.A. 26 februarie: 
U.R.S.S ——Suedia ; R. Cehoslova
că — Canada ; S.U.A. — Finlan
da; Germania occidentală — R.P. 
Polonă. 27 ' hruarie: R. Cehoslo
vacă — U.R.S.S.: Suedia — Elve

Fotbalul peste hotare
• După cum s-a anunțat, cam

pionatul categoriei A din Uniunea 
Sovietică va începe la 10 aprilie. 
Anul acesta. în campionat iau 
carte 12 echipe, dintre care 5 jfu 
Moscova ș: anume : Dinamo. Spar
tak, Torpedo, Ț.D.S.A. și Lokomo
tiv; 2 din Leningrad: Zenit și Re
zervele de muncă, precum și ech;- 
peie Dinamo Tbilisi. Dinamo Kiev, 
Spartak Minsk, Arip-ie Societel.r 
Kuibifev și Șahtior Stalir.o.

e Un grup de 19 jucător de fot
bal polonezi, din echipa CWKS— 
Varșovia a plecat la Budapesta, 
unde timp de o lună se vor antrena 
hi comun, cu jucătorii echipei 
Honved. campioana R. P. Ungare. 
Fotbaliștii polonezi vor susține trai 
multe meciuri cu sportivii ma
ghiari.
• Federația de fotbal din Indo

nezia a invitat ech’lpa de fotbal 
Dinamo Moscova pentru a susține 
tn luna aprilie mai multe jocuri cu 
echipe din Indonezia. Federația in
doneziana a trimis invitații ase
mănătoare mai multor eebipe ma
ghiare.
• Meciul R. Cehoslovacă — Au-

Cunoscuți sportivi din Germania occidentala/
s-au stabilit in R. D. Germană

BERLIN 8 (Agerpres). — A.D.N. 
transmite : Doi sportivi din Germa
nia occidentală, cicliștii Emil Rei- 
nike și Wolfgang Grupe, au hotă
rit să se stabilească în R. D. Ger
mană. Intr-o scrisoare adresată 
Federației de ciclism din R.D. Ger
mană, cei doi sportivi arată că 
nu doresc să devină soldați în noua 
armată fascistă ci vor să-și conti
nue activitatea lor sportivă. Noi —

Succesul handbaliștilor cehoslovaci
Echipa de handbal de sală a 

orașului Praga a cîștigat recentul 
turneu organizat în orașul Haslach 
(Germania occidentală). La aceas
tă competiție au participat repre

ția ; Canada — R. P: Polonă f 
S.U.A.— Germans occidentală. 28 
februarie: Canada — Finlanda; 
S.U.A. - Elveția; U.R.S.S. - R.P. 
Polonă. 1 martie: R Cehoslovacă 
— Suedia ; R. P. Polonă — Elve
ția: Germania occidentală — Fin
landa. 2 martie: Suedia — Fin
landa ; R. Cehoslovacă — Germa
nia occidentală; Canada — Elve
ția; U.R.S.S. — S.U.A. 3 martie: 
Finlanda — R. P. Polonă; R. Ce
hoslovacă' — S.U.A.; U.R.S.S. — 
Germania occidentală; Canada — 
Finlanda. 4 martie: U.R.S.S. — 
Elveția; S.U.A. — R. P. Polonă; 
Canada — Germania occidentală. 
5 martie: R. Cehoslovacă — R.P. 
Polonă; Suedia — S.U.A.; Elve
ția — Finlanda ; 6 martie : R. Ce
hoslovacă — Finlanda ; Germania 
occidentală — Elveția ; Suedia — 
R. P. Polonă; U.R.S.S. — Cana
da.

s=na care va avea toc la 17 mar
tie la Praga va Ii condus de un 
arbitru jugo<av.

o Federa' a maghiară de fotbal 
a organizat recent o conferință na
țională a fotbaiului. Au prezentat 
rapoarte Sandor Bares — președin
tele federației, Mandi Gyula — an
trenor de stat- Au luat cuvîntul Se
beș Gustav vicepreședinte al CCFS 
din R. P. Ungară, și numeroși an
trenori maghiari. In încheiere au 
fost luate ^hotărîri cu privire la 
dezvoltarea fotbalului în rindurile 
tineretului, învâțămîntul am renuri
lor și alte probleme organizatorice.
• După 18 etape. îa campionatul 

italian conduce ech’pa F. C Mi
lan cu 28 p mete urmată de F. 
C. Bologna cu 26 puncte. De re
marcat că F. C. Milan — care a 
avut la un moment dat un avan
taj de 8 puncte — este în criză 
de formă, fiind învinsă duminică 
și de echipa codașe Triestina. In 
campionatul Franței după 24 de 
etape echipele Reims și Toulouse 
sînt îrr fruntea clasamentului cu

• 32 puncte.

scriu, cei doi cicliști — am avut 
prilejul să ne convingem de posibi
litățile pe care le au sportivii din 
R.D. Germană și ne manifestăm 
dorința de a rămîne să trăim și să 
muncim în R.D. Germană.

Un alt sportiv din Germania 
occidentală, schiori»! Herman Riese 
în vîrstă de 24 de ani, a trecut 
de asemenea în R. D. Germană 
zilele acestea.

zentativele a 8 orașe: Subotica, 
Berlin, Kbln, Stuttgart, Ludwig
shafen, Miinchen, Frankfurt pe 
Main și Praga. Reprezentativa o- 
rașului Praga a terminat turneul 
ou un golaveraj general de 31:9.
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Stalin 
pentru celelalte sporturi

XC3

Colectivul sportiv Metalul 
are în magazie cinci 

nimic.

Electro Precizia din Săcele — regiunea 
rînduri de echipament pentru fotbal, iar

Popicăria între
prinderii de tîmplă- 
rie din Covasna — 
R.A.M. — a fost 
transformată în ma
gazie de mobile. To
varășul director 

Racz Sandor nu vrea 
să răspundă cererii 
sportivilor de a se 
elibera popicăria.
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