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Pregătirea echipelor de fotbal 
in perioada actuală in vederea campionatului

STADIOANELE și terenurile de 
fotbal au început să trăiască 
din r,ou animația caracteris

tică apropierii campionatului. Fot
baliștii cunosc agitația specifică 
pregătirilor dinaintea începerii se
zonului. Pînă la primele jocuri de 
categoria A și de tineret mai sînt 
doar trei săptămîni și în răstimpul 
rămas ei se străduiesc prin antre
namente tot mai intense să-și îm
bunătățească gradul de pregătire.

In acest an, spre deosebire de 
anii trecuți, timpul favorabil a per
mis începerea pregătirilor direct în 
aer fiber; în schimb, deoarece cam
pionatul începe mai devreme, peri
oada pregătitoare a fost mai scurtă. 
De aceea, munca de instruire și an
trenament a pretins de la început o 
mai bună organizare și, mai ales, 
o judicioasă planificare în așa fel, 
încît obiectivele urmărite (pregăti
rea fizică generală, pregătirea teh
nică. tacieă, morală și de voință) 
să fie atinse integral.

In momentul de față, după aproa
pe o lună de pregătiri intense, cele 
mai m’jfte dintre echipeie de cate
goria A și chiar de categoria B 
(care vor începe campionatul la 20 
martie) au atins, în general, un sta
diu destul de înaintat, satisfăcător 
și corespunzător pentru perioada 
actuală. Jucătorii lor au o pregăti
re fizică destul de bună, iar pregă
tirea tehnică tinde să ajungă la ni
velul la care au încheiat sezonul 
trecu». La aceste rezultate s-a ajuns 
datorită preocupării colectivelor 
care s-au îngrijit să asigur3 sec
țiilor de fotbal condiții de antrena
ment cît mai bune. In cele mai mul
te colective a existat o preocupare 
pentru pregătirile organizatorice și 
administrative în vederea reluării 
antrenamentelor. De pildă, la Mi
nerul Petroșani consiliul colectivu
lui a luat din timp măsuri pentru 
curățarea Ș> repararea echipamente
lor și materialelor sportive, precum 
și pentru pregătirea terenului de joc 
și a instalațiilor necesare. Aceleași 
acțiuni pozitive au dus și ■colecti
vele Flacăra PIoești, Flamura roșie 
Buhuși etc.

De asemenea, o serie de colec
tive care nu aveau antrenori, mai a- 
les pentru echipele de tineret, s-au 
preocupat de angajarea unor tehni
cieni calificați, respectînd indicații
le colegiului central de antrenori. 
Astfel, Gică Petrescu antrenează 
echipa de tineret a Flăcării PIoești, 
Gh. Stănculescu pe cea a echipei
C.C.A.  ; Gh. Oprean la Locomotiva 
Timișoara, Silviu Bindea Ia Știin
ța Timișoara, au aceleași preocu
pări. Unele echipe ca Locomotiva 
Tg. Mureș și Avîntul Regh-n, care 
n-au avut antrenori pentru prima 
formație, și-au asigurat din vreme 
aportul unor tehnicieni de valoare 
(Șt. Dobai și respectiv Elemer Ko
ests). In schimb, Știința Timișoara 
(V. Deheleanu) și FI. roșie Bacău 
(I. Moisescu) au rezolvat ttrziu a- 
ceastă problemă, fapt care a influ
ențat direct desfășurarea antrena
mentelor.

Majoritatea antrenorilor și-au 
organizat bine munca de Instruire, 
respectând recomandările colegiului 
central de antrenori. Ei și-au alcă

Schiorii sovietici învingători la Cortina d’ Ampezzo
Cortina d’Ampezzo (Agenpres).
In stațiunea de sparturi de iarnă 

Cortina d’Ampezzo dlin Italia au 
fnoeput vinari întrecerile concursu
lui internațional de schi la care 
participă schiori din Elveția, Fran
ța, Austria, Finlanda, Suedia, Nar- 
veg’a, U.R^S.S., R. P. Polonă. Ita
lia și alte țări.

Un frumos succes a obținut în 
proba feminină de 10 km. fond 
sportiva sovietică Liubov Kozireva, 
care s-a clasat pe locul înțîi cu tim
pul de 36’57”. Pe locul doi s-a 
clasat Mirja Hietamies (Fmlanda) 

tuit cu pricepere atît planul pe pers
pectivă, cît și planul anual și con
spectele de lecții. Exemple pozitive 
îri această privință, constatate de 
colegiul central de antrenori în ur
ma controalelor pe teren, stat an
trenorul Unguroiu de la FI. roșie 
Buhuși, Gică Niculae (Progresul 
București), precum și Ange!o Nicu- 
lescu (Dinamo București), Ilie Savu 
(C.C.A.), Eulin Stepan (Locomoti
va Iași), Ștefan Covaci (Știința 
Cluj) etc. Un fapt lăudabil este an
trenamentul comun ai primelor e- 
chipe cu cele de tineret. In modul 
acesta tinerii fotbaliști, viitori titu
lari, învață în mod nemijlocit din 
experiența jucătorilor fruntași.

Nul trebuie trecut însă cu vederea 
faptul că uncie echipe ca Flamura 
roșie U.T.A., C.C.A., Flacăra PIoești 
și Metalul București și-au început 
tîrziu antrenamentele, în ciuda fap
tului că perioada pregătitoare era 
mai scurtă decît în alți ani. Pe de 
altă parte, unii antrenori nu au știut 
cum și în ce măsură să folosească 
schiul în pregătirea fotbaliștilor Și 
din această cauză s-au produls ac
cidente, așa cum s-a întîmplat cu 
dci jucători de la Metalul Bucu- 
reș‘i In sfirșit, colegiul central de 
ant-enori a constatat pe teren cazul 
unui antrenor (Căpățînă — FI. ro
șie Bacău) care i-a pus pe jucă
tori — Ia începutul pregătirilor 
— să facă timp de 45 de minute un 
cros în ghete de fotbal, fără să fi 
avut pregătirea prealabilă. Sînt 
greșeli în instruire care pe viitor 
trebuie să fie înlăturate.

Cît despre munca educativă, atît 
conducerile colectivelor cît și antre
norii, i-au acordat, în general, aten
ția cuvenită, organizând cu regulari
tate ședințe politico-educative (Mi
nerul Petroșani și Lupeni, Avîntul 
Reghin, Locomotiva Tg. Mureș etc.).

In săptămînile care au mai ră
mas pînă la începerea campionatu
lui, echipeie și jucătorii trebuie 
să-și intensifice pregătirile jientru 
ca primele jocuri să-i găsească bi
ne antrenați, capabili să răspundă 
eforturilor ce vor fi cerute de 
campionatul din anul acesta. In a- 
cest Emp antrenori trebuie să pună 
accentul pe desăvîrșirea pregătirii 
tehnice individuale, insistînd tot 
mai mult asupra ansamblului, omo
genității. In această direcție, jocu
rile de verificare sînt de mare aju
tor. Aceste întîlniri amicale, însă, 
trebuie stabilite cu grijă, în așa fel 
încît echipa să întilnească adver
sari din ce în ce maj puternici. Cu 
acest prilej va fi accentuată și pre
gătirea tactică. Antrenorii nu trebu
ie să neglijeze nici un moment pro
blema dezvoltării și întăririi calită
ților morale și de voință ale jucă
torilor, care au un rol important în 
realizarea unei pregătiri complete 
a fotbaliștilor, precum și în obține
rea unui randament și a unor re
zultate superioare în campionat.

Muncind cu elan, perseverență și 
conștiinciozitate antrenorii și jucă
torii vor contribui la buna compor
tare a echipelor lor și prin aceas
ta, la ridicarea pe o treaptă supe
rioară a nivelului tehnic al cam
pionatului republican de fotbal.

cu 37’5”, iar pe locul trei Sania 
Edstrom (Suedia) cu 37.28“,

Proba de 15 km. bărbați a fost 
cîștigată de finlandezul Viitanen 
în 49’48”.

La 13 februarie s-a disputat pro
ba de fond rezervată bărbaților, 
pe distanța de 30 km. Pe primui 
foc s-<au clasat sportivul sovietic
K.uzin și suedezul Emberg, certe 
au obținut același timp— lh 40’20”. 
Locul trei a fost ocupat de Teren
tiev (U.R.S.S.) cu rezultatul de lh 
40’55". Pe locurile 4 și 5 s-au cla
sat schiorii fmllandezi Viitanen și 
Kolehmamm.

ridicăm împotriva umilitorilor războiului atomic!
Schiorii participanți 

la cantonatul reput-îi^an,
au semnat Apelul

Pe stadionul din Poiana Stalin 
se aflau duminică dimineața cei 
peste 150 de participanți la cam
pionatele republicane de schi, an
trenorii lor și arbitrii diferitelor 
probe.

După festivitatea de deschidere 
a campionatelor, care avea să 
înceapă a doua zi — luni — cei 
prezenți pe stadion au ascultat 
chemarea Comitetului Permanent 
pentru Apărarea Păcii din R.P.R., 
citită de maestrul sportului Mihai 
Bîră. Expresia de fermitate înti
părită pe fețele sportivilor, antre
norilor și arbitrilor arăta hotă- 
rîrea cu care toți sînt gata să 
participe la nobila luptă pentru 
apărarea păcii, împotriva folosirii 
armei atomice.

Abia s-a stins ecoul ultimelor 
cuvinte ale chemării: „Pacea poate 
fi salvată 1 Pacea trebuie să fie 
salvată !" și în fața sportivilor a 
venit dublul campion al țării, 
Gheorghe Cristoloveanu, care ce- 
rînd cuvîntul a spus printre al
tele : „Datorită condițiilor, pe care 
regimul nostru democrat-popular 
le asigură dezvoltării culturii fi
zice și sportului, am putut și eu, 
un tînăr sportiv, să-mi ridic nive
lul tehnic, să particip la întreceri 
peste hotare, unde am cunoscut ti
neri din diferite țări. Pot spune că 
toți erau dornici să lege prietenii, 
să trăiască în pace, ca să învețe, 
să muncească și să participe la 
cît mai multe competiții, alături 
de sportivii din alte țări. Războiul 
îl doresc anumite cercuri din
S.U.A., Anglia și Franța, anumiți 
atomiști maniaci. Popoarele nu-1 
doresc. Se va vedea aceasta din 
sutele de milioane de semnături 
puse pe Apelul de la Viena. Prin
tre acestea vor fi și semnăturile 
noastre".

A vorbit apoi antrenorul Nico- 
lae Mânu — muncitor fruntaș la 
uzinele de tractoare din Orașul 
Stalin. El a spus că este hotărît 
să semneze Apelul și să întărească 
semnătura sa prin fapte — mun
cind cu și mai mult avînt, cînd 
se va întoarce în uzină.

...Peste 200 de semnături au 
fost puse, apoi, pe Apelul de la 
Viena.

POIANA STALIN, (prin tele
fon). Soarele coboară in asfințit... 
Pe Valea Lupului, brazii în mantii 
de zăpadă, prind in cristale fiecare 
strop de lumină. Din văpaia asfin
țitului poienile își fac covor de a- 
ramă aprinsă. Se înserează...

Pe potecile care vin din Postă
var. de la stația telefericului, de pe 
Stilinar, apoi pe drumul larg, care 
străbate Poiana Stalin, mii de oa
meni cob'jară spre oraș. A fost 
sărbătoare, azi, in Poiană și toți 
cei care au urcat aici, cind soarele 
era tocmai la celălalt capăt al ce
rului, grăbesc acum spre casă. Co
piii fac larmă, trag sănii după ei 
și nu se-ndură să nu mai coboare 
de pe vre-un dlmb. Cei mari pă
șesc mai încet. Mulți lunecă pe 
schiuri cu toate că sînt după o zi 
în care nu și-au îngăduit nici-un 
răgaz. (Atît de îmbietor a fost co
vorul de zăpadă I). Și-i alita bucu-

Maestrul sportului Mihai Bird tși pune semnătura pe Apelul im*- 
potriva pregătirii războiului atomic ’

Noi iubim pacea, dorim pacea, vom impune pacea!
Scriu aceste rînduri în tripla mea calitate de medic chirurg, părinte 

și sportiv. Pentru noi cei ce ne-am dedicat activitatea nobilei misiuni 
de a vindeca boala și de a alina durerea, ne sună foarte straniu în 
urechi cuvintele unor politicieni, care surescitați de frenezia război» 
nică amenință omenirea cu exterminarea în masă.

Acest lucru apare cu atît mai de neînțeles, cu cît multor medici 
li s-a întîmplat, și nu odată, să stea apiecați ore în șir deasupra 
mesei de operație pentru a salva un om, să-și încordeze toate efor
turile pentru a smulge morții o viață. Cum este atunci posibil să 
existe oameni care să trîmbițeze fabricarea unor arme care pot 
ucide dintr-odată mii și mii de ființe?

Mintea omenească cu nelimitatele ei posibilități a smuls naturii 
multe taine. Dintre acestea, descoperirea energiei atomtoe este una 
d;ntre cele mai de preț căci ea poate aduce omului foloase nebănuiteu- 
Dedicală scopurilor pașnice, binelui umanității, energia atomică des-t 
chide o eră nouă în istoria omenirii.

In Uniunea Sovietică experiențele pentru folosirea în scopuri 
pașnice a energiei atomice au fost încununate de un succes deplin, 
treeîndu-se chiar la întrebuințarea practică a dezagregării nucleare 
pentru producerea ieftină a electricității.

In cercurile medicale largi se discută de asemenea foarte mult 
despre binefacerile pe care le poate aduce energia atomică în tra
tamentul diferitelor boli. Folosirea izotopilor în terapeutica tumo
rilor maligne (cancerului) dă noi speranțe de victorie finală ui 
lupta cu acest îngrozitor flagel.

Iată dar că omenirea se află în posesia unei forțe uriașe, c£_j 
așa cum foarte plastic a arătat-o într-un discurs Joliot Curie „un 
Prometeu modern a furat pentru a doua oară foc din cer I". Dar- 
această excepțională cucerire trebuie apărată de intențiile unor răif 
voitori care vor s-o pună în serviciul morții și al distrugerii. Con
știent de înaltul imperativ al acestui moment cu adevărat crucial - 
pentru omenire, îmi alătur glasul de cel al sutelor de milioane de 
oameni cinstiți care pledează pentru pace,

Semnînd Apelul Sesiunii de la Viena a Consiliului Mondial 
al Păcii, oindul îmi zboară la copiii mei, cărora vreau să le făuresc 
un viitor liniștit și lipsit de griji, la profesia mea, căreia îi consacru 
puterea mea de muncă, la sportul meu preferat, care îmi oferă atîtea 
clipe de re'axare în orele libere.

Noi iubim pacea, dorim pacea, vom impune pacea 1
DR. O. TROIANESCU 

maestru internațional 1
campion de șah al R.P.R. pe anul 1954' 1

Bismînîcă in Poiana
1 rie și veselie I Se aud cintece, iar 

dintr-o vale, un chiot prelung chea
mă depărtările.

Cum stau și-i privesc pe oame
nii aceștia, pășind fericiți, îmi vine 
să întreb pe fiecare despre întîm- 
plările de peste zi; aș vrea sa aflu 
dacă peste o săptămină va urca din 
nou potecile muntelui și ce va face 
pînă alunei. Cel cu ochii strălu
cind. cu voce puternică și care ride 
ca un copil va fi miine într-un a 
din secțiile uzinei de tractoare, lu- 
crînd de zor ta strung. Azi a stat 
sus pe deal, unde urcă scaunele 
telefericului și tare s-a mai minu
nat văzînd cum coboară boburile 
pe pîrtia șerpuitoare de gheață. 
Tovarășii lui li vorbiseră și despre 
virajul 15 prin care boburile trec 
cu o viteză amețitoare. Astăzi, el 
a fost martor împreună cu alte mii 
de oameni la întrecerile cutezători- 

1 lor sportivi. Coborînd spre oraș.

O

Stalin
spunea tovarășilor: „Mult curaj" 
au boberii..."

Alții au ales plrtiile de schi, au 
lunecat pe ele, iar către amiază au 
fost de față la deschiderea festivă 
a campionatelor de schi, in care 
se vor întrece cei mai buni schiori 
din întreag < țară. Pe stadionul 
dintre brazi ei au ascultat împre
ună cu cei peste 150 de schiori — 
puternici și cu fețele arse de soa
rele înălțimilor — îndemnul adre
sat acestora de a lupta din toate 
puterile pentru ca cei mai buni să 
cucerească medalia de aur de cam
pion al țării.

..S-a înoptat. O melodie cintaiă 
de mai multe glasuri răzbate de la 

o cabană. Vtntul s-a potolit. Și 
în fiecare stea a covorului de ză
padă strălucesc stelele cerului se* 
nin...

J.



Alegerile organdler spovtihre sindicale
Pentru niulți dintre sportivii co

lectivului Progresul Orăștie, care 
cunoșteau o bună parte din reali
zable obținute în ultimul an, nu- 
meroa’e'e lipsuri, larg analizate 
în darea de seamă prezentată cu 
prilejul alegerilor sportive sindi
cale, au fost aproape tot atîfea sur
prize. Darea de seamă nu a ocolit 
faptul că în acest colectiv singura 
secție care își trăiește cu a- 
devărat viața este cea de fot
bal și că aproape toate cele
lalte secții își desfășoară activi
tatea sporadic, neorganizat. Darea 
de seamă a arătat fără ocolișuri că 
secția de box nu a avut niciun fel 
de activitate, că după terminarea 
campionatului regional de tenis de 
masă această secție și-a încetat de 
asemenea activitatea, că secțiile de 
șah sau volei an doar citeva reali
zări... Colectivul sportiv Progresul a 
muncit slab Numai cîțiva dintre 
activiștii consiliului colectivului au 
înțeles răspunderea ce le revine dar 
și ei au căzut în greșeala de a 
munci sectar. Faptul că nici odată 
nu a fost cerut sprijinul organiza
ției U.T.M. sau al comitetului sin
dical a dus, de asemenea, la noi 
lipsurț în activitatea sportivă. A- 
mintind numai de cantitatea de e- 
chipament și material sportiv com
plet neîndestulătoare pentru mem
brii secțiilor pe ramură de sport, de 
Laptid că membrii colectivului nu 
și-au plătit cotizațiile de luni și 
Iun; de zile, precum și de faptul că 
nu există o preocupare pentru or
ganizarea de competiții, pz-ntru înde
plinirea angajamentelor anuale sau 
pentru lărgirea activității sportive 
de masă, vom avea în față imagi

Crosul de masă „
La 6 martie încep primele între

ceri ale crosului de masă „Să în- 
tîmpnăm 1 Mai". Acest cros are 
scopul de a atrage masele de oa
meni ai muncii de la orașe și sate, 
dt-n școli, facultăți ți tm'tăț-i mili
tare, în practicarea alergărilor pc 
teren variat, precum și de a scoa
te la iveală noi elemente talentate 
m acest frumos și util sport. Cro
sul de masă este ■și o nimerită o- 
ca-z’e pentru trecerea normelor 
G.M.A. la -cros.

Crosul de masă „Să îrrtîmpînăm 1 
Mai“ este organizat de Consiliul 
Central al Sindxatelor, pr» Sec
ția sa de cultu'ă fizică și sport pe 
patru etape, după cum urmează: 
etapa I-a, pe colective sau comune 
între 6 șș 27 martie. Această etapă 
va fi organizată de către colecti
vele sportive sindicale. departa
mentele. colectivele sătești, sau, ta 
lipsa lor. de către căminele natu
rale și organzajiile U.T.M. Etapa 
II-a. pe raioane, se va desfășura 
la 3 aprilie, in organizarea consi
liilor sindicate regionale, în cola
borare cu coTrtete'e raionale și 
orășenești C.F.S Etapa 1 II-a. pe 
regzum va avea loc la 10 aprilie, 
ea f ind organizată de către consi
lii? sindicale regionale cu spriji
ne! comitete-tor regionale C.F.S.

Regiunea București va organiza 
aceestă etapă separat de oraș, ta- 
tr-unol din orașele reședință de 
raion. De altfeL orașul București 
va o rg arri za primele trei etape ast
fel: etapa I-a pe colectiv între 6 și 
27 martie, etapa Ii-a, pe cons:H 
orășenești de asociații sportive și 
departamente. La 3 aprilie, iar eta
pa lll-a, pe oraș, la 10 aprilie. E- 
tapa .finală a crosdlui de masă „Să 
tntîmp-.năm 1 Mai“ se va desfășura 
la București, în ziua de 24 aprilie, 
în organizarea Consdului Central 
al Sindicatelor, prin secția aa de 
cultură fizică șî sport. Interesant 
este faptul că odată cu finala cro
sului de masă va avea loc în fie
care oraș și comună din țară*c»« 
un cros local, cu caracter festiv. 
In orașul București, crosul local 
din 24 aprilie va fi organizat pe 
•asociații sportive.

Pot participă la crosul die masă 
toți oamenii muncii, tiriciri saiu vî-rst- 
nici ,înscriși sau nu în colectivele

nea unui colectiv sportiv unde lu
crurile nu merg de loc bine.

Sînt probleme pe care le-a amin- I 
tit și darea de seamă, dar pe care ț 
le-au întărit prin cuvm'.nl lor și ■ 
numeroși membri ai colectivului, i 
care s-au înscris la discuții. Și, ' 
de data aceasta, convinși că alege- ' 
rile organelor sportive sindicale re- ■ 
prezintă unul din cele mai nimerite 
prilejuri pentru întărirea și dezvol
tarea muncii sportive, membrii co
lectivului Progresul Orâștie și-au 
spus cu hotărire cuvîntul criticind 
cu tărie lipsurile colectivului, pe 
acei membri care au uitat de înda
toririle lor. In același timp, nsm- . 
brii colectivului sportiv și-au dat 
cu încredere votul lcr celor mai 
buni tovarăși de muncă, oameni 
pricepuți, cu dragoste de sport.

PREGĂTIRI...

• Majoritatea colectivelor spor
tive din regiunea Bacău au început 
din vreme pregătirile pentru alege
rile organelor sportive sindicate. 
Printre alte acțiuni inițiate în cins
tea alegerilor trebuie amintite și 
întrecerile de șah și tenis de masă 
din cadru! „Cupei alegerilor sporti
ve sindicale” organizată de colec
tivul sportiv Flamura roșie, nume
roasele întreceri organizate de co
lectivul Locomotiva sau de colecti
vul Flacăra.

• In cele peste 40 de cercuri 
sportive ale colectivului sportiv 
Progresul Sibiu se desfășoară o 
'usținută muncă de stringere a co
tizațiilor, de înscriere de noi mem
bri, precum și de realizare a anga
jamentelor luate în acest an. O in

Să inttmpmăm 1 Mai"
sportive, cu condiția de a nu avea 
clasificarea sportwă în nici o ra
mură de sport și de a fi efectuat 
cu 10 zile înaintea concursului vi
zita medicală. Participanții se îm
part, în 6 category, după vîrstă și 
sex. Distanțele pe care se fac aler
gările cresc de la o etapă la alta 
și de la o categorie la sita. In pri
ma etapă de pildă, distanțele sînt 
următoarele: seniori, 3000 m; se
nioare, 1000 m: junteri 17—18 ani, 
1500 m; juniori 15—16 ani, 800 

m; junioare 17—18 ani, 600 m; ju
nioare 15—16 ani, 500 m. Pentru 
etapele următoare, calificările se 
fac individual, după cum urmează : 
la etapa pe raion participă primii 
5 clasați in prima etapă, din fie
care colectiv sau comună, la fie
care din categoriile de vîrstă. La 
etapa Iii-a pot participa primii 5 
clasat: la fiecare d:n categoriile de 
vtrstă. Pentru orașul București. în 
etapa IH-a pot participa primii 10 
clasați la fiecare categorie de vîr
stă, din fiecare asociație sau de
partament La etapa finală au drep
tul să participe cîștigătorii fiecă
rei categorii din etapa IlI-a, din 
cele 18 regiuni Din orașul Bucu
rești pot participa primii 10 clasați 
Ia probele de seniori și senioare și 
prfrnii 5 ia juniori și junioare. în
vingătorii în fiecare probă dri fi
nală vor fi declarați cîșFgători ai 
crosului de masă ,Să intimpinăm 
1 Mal*. Concursul va fi dotat cu 
premii

CotecFvele sport re de la orașe, 
de la sate și din școli trebuie să 
înceapă din vreme pregătirile, pen
tru a asigura o largă participare 
în prima etapă a croșuku dcanasă. 
In primul rind trebuie făcută o 
largă popularizare a competiției, 
prim folosirea eficientă a tuturor 
mijloacelor și materialelor de pro- | 
pagandă și agitație. Vremea men- 
ț min du-se frumoasă, colectivele 
sportive pot începe de pe acum an
trenamentele, asigwmd în acest fel 
o bună pregătire a participanțrtor 
și o populari zare directă a compe
tiției. Antrenamentele trebuie pre
cedate de vizita medicală, care se 
va face la policlinici, dispensare 
medicale de întreprindere, cabine
tele medicate ale școlilor, dispen
sarele medicale ale circumscripții
lor sanitare sătești tau urbane, etc. 
Trebuie d’usă o largă campanie de 
înscrieri, înscrierile putîndurse face 
pînă la 4 martie 1955. 

tensă muncă de pregătire a alege
rilor sportive sindicate se desfă
șoară și în cadrul colectivul ui spor
tiv Locomotiva din localitate.

• De cu-ri-nd, a avut toc la Deva 
adunarea generală a eoisiliidui re
gional sportiv al asociației Progre
sul. Cu atest prilej au fost prelu
crate instrucțiunile CC.S cu pri
vire la alegeri luîodu-se toate mă
surile necesare pentru asigurarea 
bunei desfășurări a alegerilor.

Campania alegerilor organelor spor
tive sindicate se desfășoară cu suc
ces in întreaga regiune Hunedoara. 
Comandamentul special înființat 
și-a alcătuit un plan de acțiune 
pentru toată durata alegerilor, 

’linele asociații ca Metalul, Mi
neral, Flarrrra Roșie și- Construc
torul au trimis aici activiști care 
să ajute colectivele sportive res
pective, în munca de alegeri.

Consiliul Sindical Regional a- 
cordă o atenție deosebită acestei 
acțiuni. Astfel, C.S.R. a in
struit special pe președinții co
mitetelor de întreprindere, în pro
blema alegerilor organelor sportive 
sindicale, a trimis o serie de ins
tructori pe teren și analizează 
săptăminai anim au fost îndeplinite 
sarcinile.

Alegerile au și început In Valea 
Jiului, la Lupeni de pildă, au fost 
făcute alegeri în mai multe cercuri 
sportive. în general, în regiunea 
Hunedoara există preocupare pen- 
trualegerea organelor sportive sin
dicale, totuși, sînt și unele colec
tive ca Flamura roșie și Pro- 
gresul-Deva și Metalul Hunedoara 
care nu acordă atenția cuvenită 
acestei acțiuni.

(De la subredacția noastră).

0 comisie de central G.M.A. 
bine organizată

La Tg. Mureș, după • cum ne co
munică subredacția noastră, activi- 
tatea comisiei orășenești de control 
G.M.A. s-a desfășurat în mod or
ganizat, respectîndu-se o planifi
care riguroasă. Fiecare activist din 
cadrul acestei comisii a dus muncă 
de îndrumare în cîte două colective 
sportive sindicale și trei colective 
sportive școlare. Aceasta a avut Ca 
urmare o serioasă îmbunătățire ca
litativă a muncii G.M.A., în special 
în cadrul colectivelor sportive șco
lare.

Evidența este clară și ținută la 
zi. Există dosare pe unități pentru 
înregistrarea examenelor de con
trol, evidența carnetelor, brevetelor 
și ânsignetar etc. Srtt insă și unele 
Mpseri care se cer inlătunafe neîn.fîr- 
ziat, mai ales în domeniul organi
zării pregătirii examenului teoretic. 
De asemenea, unir antrenori, ca Fr. 
Csiki (fotbal), Ladisluu Ipo (volei), 
Gh. Fufop (baschet) manifestă de
zinteres față de trecerea normelor 
G.M.A.

Comisia orășenească G.M.A. din 
Tg. Mureș, din rîndurrfe căreia s-au 
evidențiat Elisabrta Fogorossi, Pe
tre Vaida și Zoltan Ghedeon, are 
datoria de a krpta pentru remedie
rea lipsurilor și pentru necontenita 
îmbunătățire a muncii sale.

Maeștrii sportului ajută
• Zilele trecute, maestrul! spor

tului V. Ciocli tea a susținut la Hră
nești un simultan la 25 de mese. 
Simultanul a fost urmat de demon
strații practice, ta care au asistai 
zeci de țărani din comună.

• De asemenea, candidatul de
maestru V. Constaritinescu a ținut 
la «aminul cultural din comuna O- 
toperti, regiunea București, o con
ferință cu subiect șahiăt. Preițge- 
rea a fort urmată de un simultan I 
la 20 mese. ’

Qfgtâtețuoda de iaina, a

Și cei mai mici participă la întrecerile Spartachiadei. dar înajarâ 
de concurs!

Cit mas nwlți concurenți in probele de cros, 
aruncarea greutății și trintă!

Spartacliiada de iarnă a sa
telor continuă să se desfășoare 
cu succes în majoritatea satelor 
și comunelor patriei noastre. Mii 
și mii de tineri" se întrec în ca
drul concursurilor de șah, iar a- 
ccilo unde comdiițiiile Atmosferice 
au permis, alte mii de tineri 
și-au disputat întîietatoa în în
treceri de «clii și săniuțe.

Sp-artachi-adla de iarnă a sate
lor a adunat la startul întreceri
lor, în regiiunea Bata Mare. 7800 
de țăirami muncitori, dintre care 
3000 la șah, 4000 La săniuțe și 
800 la schi. In unele localități, 
din ac-ciasță regiune a fost su
ficientă zăpadă, ceea ce a per
mis organizarea întrecerilor de 
schi și săniuțe.

Concursuri de schi au mai fost 
organizate și în unele comune 
din regiunea Bacău, ca de pil
dă, în comuna Răcăciuni. La cele 
5 concursuri de schi, care au 
avut ioc în această comună, au 
participat peste 100 de concu- 
renți. Dintre aceștia, 79 și-au 
trecut cu acest prilej norma de 
schi G/M.A.

Lipsa aproape totală de zăpa
dă a făcut însă ca întrecerile 
Spartachiadei de iarnă la schi și 
săniuțe să nu se poată desfășura 
decît în puține locuri. După cum 
se știe, acest fapt a determinat 
comisia centrală de organizare | 
a Spairtachiadei de iarnă a sate
lor să prelungească termenul ' 
de desfășurare a întreceri'or -de i 
schi și săniuțe pînă Ta 13 fe

Note critice
DAR MII NE î„

Pînă acum, ..sediul” comitetul ra
ionali C.F.S. Fetești era un fel de 
„birou de informații" al sfatului 
popular și toți cej care veneau cu 
treburi pe la sfat se opreau cîteva 
clipe la „ghișeul", ■președlinte- 
lui, tov. Vitali Avram. Întrebările 
erau felurite: „Ce program are di- 
seară căminul cultural ?'". „Cum să 
fac. să-mi dau băiatul la școală?’*, 
„Vreau să Tac o rcclamatie la co
operativă". .

Eh. dar acum s-au sclrimbat lu- 
' crurL'e 1 ,,Sediui“comi;etu’ui a pă

rut. probabil, tovarășilor de la sfat 
prea„. impunător și atunci au luat 
o hotărîre... elțerg că :

— Facem aici și atelier pentru 
reparat mașinile de scris.

In fața unei asemenea „rezol
vări'’. președintele comitetu’.ui raio
nal C.F.S. n-a mai avut altceva de 
făcut decît să se întrebe eu îngri
jorare :

— Dar mîine ?..

CE STRICA

...„Bazata pe realizările de pînă 
acum"..., așa -începe -chemarea la în
trecerea lansată de-comisia comu
nală 0e organizare a Spartachiadei 
din-Girdv, raionul Piatra Neamț. O 
chemare ia întrecere e lucru frumos. 
Bravo lor I Dar s-au gâs:t-unii,-,ne
credincioși’1 ; au vrut oameni; să 
vadă la fața locului. Să vadă... rea
lizările pînă acum"...

Și au văzut: profesorul de edu
cație fizică. I. Apostoaei n-avea ha
bar; nici -măcar de disciplinele la 
care se organizează Spartichiada, 
nu s-a«j făctit nici '.m tel -de în- ( 
seruri, nici urmă de afise-tte uaou-

bruarie. Cum insă nici pînă la 
această dată n-a căzut zăpadă 
prielnică desfășurării întrecerilor 
de schi și săniuțe, aceste probe 
au fost înlocuite — tet prin ho- 
tărîrea Comisiei Centrale de or
ganizare — cu întreceri «.*: eres, 
irîntă și aruncarea greutății A- 
cestea se vor desfășura ddpă re
gulamentul în vigoare și prin 
respectarea etapelor stabilite ini
țial.

Comisia regio-.iaiă pentru or
ganizarea Spartachiadei de iar
nă a satelor din regiunile Con
stanța Și Bacău au și trecut la 
înlocuirea concursurilor de schi 
și sărtatțe. Pe plan regional au 
fost luate o serie de măsuri 
menite să asigure o deplină reu
șită a acestor întreceri.

înlocuirea probelor de schi și 
săniuțe, din cauza timpului ne
favorabil întrecerilor de schi și 
săniuțe, cu probe de cros, trintă 
și aruncarea greutății, ccrtstiîuie 
un ajutor prețios pentru comu
nele rămase în urmă cu organi
zarea întrecerilor Spartachiadei. 
Tocmai de aceea, munca trebuie 
intensificată în special în co
mune. Comisiile comunale de 
organizare a Spartachiadei de 
iarnă a satelor trebuie să treacă 
neîntîrziat la desfășurarea între
cerilor de cros, aruncarea greu
tății și trintă, astfel ca să se 
poată asigura un deplin succes 
aeestej importante competiții 
sportive sătești.

i

ilurizare a Spartachiadei, nici o e- 
vidență...

Intr-un cuvînt: Nimic 1 Firește, 
• tovarășii respectivi au fost întrebați 
©unn >e ou „readizăiriile de pînă a- 
cum”. cum e cu întrecerea I...

— Păi, s-a făcut o chemare la în. 
trecere și pe linie culturală, tova
răși 1 Dacă am fâcut-o pe linie cul
turală <țe ce sa n-o facem și pe li
nte sportivă? Ge, strică?!—

RĂBDARE-

■Singtrui răspuns „valabil” pe 
care tov. C. Scînteiescu, referentul 
secțiunii de învățămîn-t a sfatului 
popular raional Curtea de Argeș 
a găsit de cuviință să-l dea tine
rilor care solicită regulamentul 
Spartachiadei satelor, încuiat în 
biroul secției, este următorul:

— Răbdare, tovarăși! Eu am sar
cini principate și sarcini secun
dare! Spa-rtachiada asta vine... 
mai ta ttn»ă!v.



Vrednici
Grivița Roșie.... Dai atelierele 

acestea, muncitorii ceferiști s-au 
ridicat la luptă, acum 22 de arai, 
pentru pîine și dreptate. Vechea o- 
rinduire le-a împărțit însă p'.timbi 
ucigași. Sîr.gele muncitorilor căzuți 
a scris cu litere ce nu vor putea 
fi niciodată șterse, o dată de sea
mă în istoria luptelor clasei mun
citoare din țara noastră: 16 Fe
bruarie 1933.

țteum 22 de ani a căzut, ohe- 
mind Ia luptă muncitorii, și uceni
cul Vasile Roaită. Numele lui și 
al tuturor celor care și-au dat viața 
pentru o cauză dreaptă, a rămas 
veșnic un exemplu pentru urmașii 
lor, tineretul, rnîndria ceferiștilor 
de la Grivița.
TÎNĂRUL CANDIDAT DE PARTID

Un tînăr tăcut, caire paire că 
pime în fiecare mișcare atenție și 
seriozitate. E cunoscut ca boxer, dar 
tovarășii lui îl șt u și ca un mun
citor destoinic.

Glieorghe Tomescu, finallistul Cu
pei Sfatului Popular la categoria 
semi-iișoară, e trasator. Chiar acum
i-a  sosit o comandă de cuzineți pen
tru locomotivele cu seria 50.000. Și 
piesele trebuiesc terminate curîmd. 
Pe suprafața netedă a piesei se aș
tern linii drepte, precise, care con
turează viitoarea formă a cuzinetu- 
lui. Este o muncă migăloasă, dar 
plăcută. După cum ne spune chiar 
el, aceasta este meseria care l-a a- 
tras în mod deosebit, meseria în 
care obține rezultate frumoase.

Gheorghe Tomescu a trăit, nu de 
mult, clipe dintre cele mai fericite 
din viața sa : a fost confirmat can
didat de partid. E mîndru că lu
crează aici, la Grivița Roșie, alături 
de cei care au luptat în februarie 
1933, iar faptul că aceștia i-au ară
tat încrederea și l-au confirmat can
didat d© partid îi dă un și mai 
mare imbold în muncă

BRIGADA UT9MISTA DE LA 
TURNATORIE BRONZ

Nu sînt multe zile de cînd în 
viața brigăzii uiemiste Tudor Vla- 
dimirescu” de la secția turnătorie 
bronz s-a petrecut un eveniment 
important Au fost primiți trei noi 
membri; Cornel Antonescu. Gheor- 
giie Chirulescu și Victor Negoițes- 
cu. Toți sînt tineri; au absolvit 
anul acesta școala profesională de 
metalurgie feroviară.

Dintre cei trei, numai unul era 
sportiv, Cornel Antonescu. Acesta 
îndrăgise încă din școală ntgbi.q și 
se înscrisese în echipa de pitici a 
colectivului. Deșt foarte tînăr, el 
făcea parte și din echipa de popice 
3 colectivului sportiv Locomotiva 
Grivița Roșie, car© activa în cam
pionatul orășenesc. Cei doi tovarăși 
ai săi, Gheorghe Chirutecu și- Vic
tor Negoițescu, își trecuseră norme
le complexului F.G.M.A. și acum 
purtau insigna. Prea puțin însă 1 
Toți ceilalți membri ai brigăzii sînt 
sportivi, unal e voleibalist, aHul 
înotător, boxer, rugbist

Lucruri)© n-au rămas însă așa.

urmafi ai loi Boaită

Ciclocrosul „Cupa 16 februarie’’ a atras la start multi concu
renta In clișeu: cicliștii traversează nodul spre calea Giulești.

Aurel Vrănescu, responsabilul brigă
zii, a -reușit sări convingă pe cei 
doi tineri să devină, deocamdată, 
simpli spectator# la antrenamentele» ț 
tovarășilor.

„Sportul îi va cuceri, spune vatos 
Aurel Vrănescu. Cea mai bună, bri
gadă din complexul C.F.R. Grivița 
Roșie, brigada utemistă „Tudor Vla- 
dimirescu" va deveni 'atunci bri
gadă utemistă sportivă”.

UN TINĂR PLIN DE VOINȚĂ
In fața Complexului Grivița Roșie 

s-a adunat duminică mulțime de oa
meni. Tineri și vîrstnici, cu toții 
au venit să asiste la plecarea cicliș
tilor în competiția dotată cu „Cupa: 
16 Februarie". Este aproape ona 10. 
Conctirenții s-au aliniat la start. 
Un semnal scurt și cicliștii au por
nit vijelios să înfrunte traseul greu. 
Cicloerosui este o probă dificilă ; 
ea cere din partea concurentului o 
pregătire deosebită. Ion Simion 
știe foarfe b'ne aceasta. S-a pre
gătit temeinic, săptămâni întregi,, 
în vederea concursului la care par
ticipau multi dintre fruntașii ciclis
mului irosim».

...Deocamdată se menține printre 
cei din plutonul fruntaș. Au ajuns, 
la podul care trece spre calea Giit- 
lești. A hiat bicicleta în spate și 
a trecut în fugă. B tot printre 
primii. Dar pe șosea, se iveșfe pri
ma pană: roata dta spate se trage. 
Repară și pleacă maj departe...

Penele dese de cauciuc, mai apoi 
defectarea schimbătorului de viteze, 
1-a.u împiedicat pe Ion. Simion să 
ocupe un loc de frunte. Ajustornl 
de la Grivița Roșie., utemistul Ion 
Simion, nu s-a descurajat însă. A 
trecut linia sosirii, ferksȚ că. a 
reușit să termine această cursă dis
putată în cinstea zilei de 16 Fe
bruarie.

PETRE MIHAI

A apărut

ORAȘUL STALIN, 14 (prin tele
fon de la subredacția noastră).

Duminică au luat sfârșit. în loca
litate campionatele republicane de 
patinaj artistic.

Campionatele din acest an s-au 
detașat față de cefe din trecut și 
în ce privește participarea; Un nu
măr mare de pa&ratori de diferite 
categorii, vîrste și din diferite lo
calități din țară, au venit să parti
cipe la această singură competiție 
de patinaj artistic. De aceea, or
ganizatorii campionatelor au ținut 
și un concurs spectral pentru cate
goria. a IlI-a,

După desfășurarea tuturor probe
lor, titlurile de campioni ai țării 
la, patinaj artistic bărbați, și femei 
au revenit patinatorului Roman Tu- 
rușanco (Metalul SL roșu Orașul 
Staitin) și concurentei Marieta 
Weinrich (Știința Oluj), care s-au

TINĂRUL INOVATOR..,
Arbitrul a fluierat slîrșițul meciu

lui de handbal. Echipele au salutat 
publicul, apoi s-au îndreptat spre 
cabine. Spectatorii poroase spre ieși
re. Ca de obicei, s-au înfiripat dis
cuții despre echipe, și despre faza 
din repriza a doua care i-a ridicat 
pe spectatori în picioiare și despre 
arbitrul jocului.

— A condus bine arbitrul — spu
ne cineva. Cum S cheamă ?

—• Popa... Cornel Popa, răspund© 
altul. E un arbitru tînăr, dar destul 
de bun.

E, mtr-.adevăr, un arbitru apreciat ' 
tov. Cornel Popa deși nu-s mulți 
ani de cînd conduce jocuri de hand
bal. Dar acest arbitru se bucură de 
o deosebită prețuire și în rîndurile 
tovarășilor lui de muncă. Trebuie să 
spunem mai în-tîi că el este inginer 
la întreprinderea locală „8 Mai" din 
Timișoara, întreprindere care produ
ce bunuri de larg consum.

Tov. Cornel Popa a venit în a- 
oeastă întreprindere acum un an și 
ceva, la puțin timp după ce își tre
cuse, cu mult srfcces, ultimele exa
mene (ia facultatea de chimie indus
trială din Timișoara. Luînd. în pri
mire postul de inginer, în care fu
sese repartizat, el s-a preocupat de 
îndată de găsirea mijloacelor, prin 
care să îrt'.ocuiască. unele materiale, 
care se găseau mai greu, precum și 
de confecționarea unor dispozitive, 
care să mecanizeze anumite procese

Rezultatele categoriei B la scrimă
Duminică, în cadrul campionatu

lui republican de scrimă pe echipe 
(categoria B) s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate :

La Tg. Mureș, Progresul Tg. Mu
reș a întrecut Constructorul Tg. 
Mureș cu: 13-3 (floretă băieți), 
13-3 (ffloretă fete) și 10-6 (sabie).

La Cărei, Progresul Cărei a în
trecut Flamura roșie Sibiu cu 10-6 

dovedit și la figuri impuse și la cele 
liber ales© drept cei maj buni.

Perechea Irina Minculescu-Fredy 
Eisenbeiser s-a dovedit și anul a- 
cesta drept cea mai omogenă și cea 
mai bine pregătită, cucerind titlul 
de campioană R.P.R.

lată clasamentele generale pe 
probe:

Simplu senioare : 1. Marieta Weîn- 
rich (Știința Cluj) — 95,2 p. ; 2. 
Ecaterina Puzstay (Progresul Oiuj)
— 89,6 p,; 3. Ceciva Weinrich 
(Progresul Cluj) — 86,2 p. ; 4. 
Elisabeta Medilanski (Progr. ITB 
Buc.) — 75,6 p.

Simplu seniori : I. Roman Turu- 
șanko (Met. St R. Orașul Stalin,
— 151. p.; 2. Șt Balasz (Pro
gresul Cluj) — 112,5 p.; 3. T. Cris
tiani (Loc. Orașul Stalin) — 101,1 
p. ; 4. VI. Radec (Avîntul Buc.) — 
89 p.

d« producție, ușurînd astfel munca 
lucrătorilor.

Ocupîndu-se de activitatea uni» 
tații unde se produc plăcile de ga» 
laMt, din c'are se confecționează nas» 
turi și piepteni și unde se folosește 
ca materie primă caseina, inginerul 

' Corne] Popa a căutat să înlocuiască 
parțial qaseina cu alte materiale mai 
ieftine. După cercetări asidue, in» 
ginertil Popa, împreună cu colecti» 
vul de tehnicieni, a izbutit să în» 
loquiască în proporție de 30% ca» 
seina, utilizînd deșeurîle de praf de 
cofn, care. înainte nu se foloseau. 
In acest fel unitatea realizează a- 
tiuaâ economii de zeci de mii de lei.

In afară de aceasta, inginerul 
Cornel Popa a adus și o schimbare 
în procesul tehnologic de fabricare 
a nasturilor de galalit. Plăcife de 
galalit erau ștaințate dlupă formcilu'za- 
re. Din această cauză, aproape o trei
me din placă devenea un jdeișeu, com» 
ptet inutilizabil. Inginerul Popa a 
propus să se ștanțeze plăcile ini for
mă de rondeile și apoi să fie fonrpo» 
lizate. Această modificare face po» 
sibilă recuperarea deșeurilor, adu» 
cîr.d astfel mirepriindorii. economii.

Inginerul Cornel Popa este hotă» 
rit să nu se oprească aici. Împreu
nă cu tehnicienii, și muncitorii în» 
treprinderii „8 Mai", el luptă pentru 
a da cît mai multe bunuri de larg 
consum.

Petru Arcan corespondent

la floretă fete, a pierdut cu 6-1® 
la floretă băieți și a Iăcut meci nul 
(8-8) la sabie.

La Oradea, Progresul din locali
tate a cîștigat toate cele trei întîte 
niri cu Flacăra Piioești..: 9-7 la fio» 
retă băieți, 10-6 la floretă fete și 
9-7 la sabie.

Etapa de duminică 20 februarie 
a fost amînată.

Perechi : I. Minculescu — F. Eî- 
senbeiser (G.O.Aj) —■ 50,8 p.; 2.
T. Konerth — B. Herescu (Met 
St. R. Orașul Stalin) — 49,3 p.; 
3. E. Puzstay — Șt. Ballasz (Progr. 
Gluj) — 43,4 p.; 4. I. Nisipeanu —
L. Bonțideanu (Progr. Qluj)- — 42,2 
P’

Iu concursul categoriei a, Ill-a 
s-au înregistrat următoarele rezul» 
ta te :

BĂIEȚI : 1. Gh. Pialoga (Met. St. 
R. Orașul Stalin) — 2. FI. Gămulea 
(Djn. Buc.) — 3. B. Bomehes (Met. 
St. R. Orașul Stalin) ; 4, A. KJe- 
aietit (FI. roșie Orașul Stalin).

FETE: Cornelia Nagy (Știința 
înv. București) ; 2. Eva Paloșsy ,(A- 
vîntul M. Ciuc) ; 3. Ghizi Kahane 
(Din. Buc.) ; 4. Ana Doczi (Avîn- 
tirf M. Ciuc).

I-n .anii trecuiți u-na dintre prin
cipalele lipsuri ale vieții spor
tive din regiunea Ploești se dove
dise a fi insuficienta conlucrare 
dintre toți factorii interesați în 
bunul mers al activității sportive 
și cu deosebire dintre toți membrii 
comitetului regional pentru cultură 
fizică și sport. In general, activul 
salariat nu făcea apel la membrii 
comitetului decît cînd era vorba 
despre anumite campanii, cosa ce re
ducea considerabil posibilitatea a- 
cestuia de a avea o privire de pers
pectivă asupra activității sportive. 
Tocmai pentru a remedia această 
serioasă lipsă, noi am început 
anul 1954 prin a expune obiec
tivele mișcării sportive din regiune 
în fața tuturor membrilor comi
tetului, fapt ce a permis fiecărui 
organ să activeze, avînd perspec
tiva clară a rolului fiecărei acțiuni 
hi dezvoltarea sportului în regiu
nea noastră.

Rezultatele n-au întîrziat să se 
arate. De pildă, comitetul regio
nal U.T.M., cunoscînd din timp 
'aceste colective, a trecut la 
instrui nea temeinică a activiș
tilor din raioane. Mai mult, au 
avui loc în cursul anului și trei 
ședințe comune cu activul comi
tetelor C.F.S. și al comitetelor 
raionale U.T.M., în cadrul cărora 
activiștii ȚJ.T.M. au dat raportul 
cu privire la îndeplinirea sarcini
lor pe linie sportivă. Tot în cola- 
bora re cu comitetul regional
U.T.M. au fost organizate în pri
mul trimestru al anului 1954 bri
găzi de analiză, îndrumare și con
trol, care s-au deplasai în. ra

Din experiența comitetelor regionale C. F. S.
Metode folosite la Ploești x)

ioane ; rezultatele cele mai bune 
au fost obținute în raioanele Cîm- 
pina, Tîrgovtște și orașul Ploești. 
Rezultate frumoase au fost obți
nute prin colaborarea celor două 
organe în organizarea Spartachia- 
dei de gimnastică .atletism și volei, 
rezervată fetelor precum și în mo
bilizarea tineretului în trecerea 
normelor G.M.A.

De asem nea, co' bar.arc.i strînsă 
cu secțiunile sfatului popular re
gional a dus la bune rezultate îi» di
recția întăririi activități sportive din 
școli, de la sale» precum și în 
îmbunătățirea asistenței și contro
lului medical al sportivilor.

★
SUiagerea legăturdor de cola

borare- pe scară regională, și extin
derea acestei colaborări piuă jos, 
în raioane, orașe și comune, a 
creat premiza îndeplinirii cu suc
ces a angajamentelor anuale ale 
regiunii, pe linie Sdiortivă. Ea nu 
rezolvă însă în întregime pro
blema calității,, problema ridicării 
la un înalt nivel calitativi a ac
tivității sportive dig regiune. Pen
tru îndeplinirea acestui obiectiv 
se cerea r?u numai rid-ioarea nive
lului profesional al antrenorilor și 
instructorilor, dar și ridicarea ni
velului profesional și tehnic-spor- 
tiv al activiștilor noștri. în plus, 
acțiunea de îndrumare metodică 
a activității sportive din regiune 
pretindea un organ specializat și. 
competent, capabil să rezolve în 
bune condițiimi această sarcină» 
Iată de ce a fost necesară în

ființarea unui cabinet metodic, pe 
lingă comitetul regional C.F.S., ca
binet care să îndeplinească, sub 
îndrumarea comitetului, sarcina ri
dicării nivelului calitativ al mun
cii de instruire sportivă. Acest 
cabinet a luat ființă, fiind format 
din profesori de educație fizică, 
antrenori și medici. Planul de 
muncă al cabinetului nostru me
todic a cuprins : legătura eu cercu
rile pedagogice, îndrumarea cole
giilor de antrenori din cadrul co
misiilor regionale pe ramură de 
sport, organizarea și asigurarea 
lecțiilor pentru cursurile de an
trenori, instructori și arbitri, org.a- 
nizareia extinderii metodelor îpasn- 
tafe în munca sportivă, precum și 
imo'c cercetări metodico-ștFnțiffce.

Prin înființarea acestui cabinet 
au fost obținute bune rezultate la 
toate obiectivele fixate în planul de 
muncă. Astfel, trebuie citate îmbu
nătățirea muncii sportive din șco
lile din raioanele Cîmpina, Tîrgo- 
viște și orașul Ploești, întărirea 
muncii de control a activității, an
trenorilor și instructorilor, precum și 
realizări în toate celelalte obieclâve 
propuse. Trebuie în deosebi mențior 
nat faptul că acest cabinet s-a 
bucurat de toată încrederea și de 
tot sotijiirul nostru,, măsurile și hor 
tărîrile luate de cabinet fonjaînd 
obteeinjil unei atente preocupări a 
comit-tului regional C.F.S., în sco
pul punerii lor în practică.

*
In afară de cabinetul metodic, 

cel mai prețios ajutor în mu/ica te 

instruire sportivă l-am avut din 
partea comisiilor regionale .pe ra
mură de sport Și în acest dome
niu noi am mers pe linia stimu- 
iării permanente a activității ob
ștești, pe linia întăririi răspunderii 
personale a fiecărui membru al a- 
cestor comisii. Una dintre metxlele 
care a folosit din plin la îmbună
tățirea muncii sportive din regiune, 
a fost întărirea legăturii comisiilor 
regionale cu cele raionale, prin de
plasările efectuate de membrii co
misiilor regionale în raioanele re
gi nuri. Pcatru a le da această po
sibilitate, noi am organizat unele 
f.ve de regiune în orașele reșe
dință de raion, iar membrii comi
siilor regionale au putut fi trimiși 
acolo, în calitate de observatori și 
de organizatori. Astfel, noi am or
ganizat, la Tîrgovișie, faza regio
nală a campionatului de cros ,,Să 
întîmpinăm 1 Mai", fapt care a 
dat unora dintre membrii comisiei 
de atletism posibilitatea de a mer
ge în acest oraș cu cîleva zile îna
inte și de cunoaște astfel munca 
din raionul respectiv. La fel am 
procedat și cu comisiile- de hand
bal, ciclism, șah, volei și baschet, 
care au avut prilejul să viziteze 
raioanele Buzău, Cîmpina etc. fie 
cri ocazia organizării fnzelor regio,- 
nale- a campionatelor republicane, 
fie cu cea ala unor concursuri cu 
caracter festiv.

Creșterea prestigiului și a auto
rității comisiilor regionala pe ra
mură de sport s-a realizat șt prin 
organizarea conferințelor regionale. 

pentru fiecare disciplină sportivă, 
conferințe la care au participat de
legați ai comisiilor raionale, unii 
responsabili de secții pe ramură 
de sport, antrenori, profesori de 
educație fizică și sportivi fruntași. 
Aceste conferințe au avut rut nu
mai darul de a întări răspunderea 
comisiilor regionale pentru dezvol
tarea tuturor disciplinelor sportive 
în m're'-a regime, dar ao scos 
totodată la iveală și o serie de se
rioase Tpmri care au putut fi 
astfel cpnosoute și remediate, au 
avut meritul de a apropia comisiile 
regionale de problemele sgețiiloc pe 
ramură de sport. Org^mlaaroa a- 
cestor conferințe a avu.t tușă și, u- 
uete- 1-ips-w, dintre care cea mai 
importantă a, fost aceea a în
grămădirii mai multor cot»icrint« 
pe aceeași scurtă perioadă de timp- 
Cu toate acestea, ele. au scos, cu 
putere în evidență folosul pe care 
1-a.r aduce permarwntiza'ea și tot
odată generalizarea acestei prime 
experiențe. De altfel, aceste con
ferințe vor fi urmate de consfă
tuiri asemănătoare ia nivelul ra» 
ioanelor.

Noi am expus toate aceste me-' 
tode, pe care le-am folosit cu suc
ces în cursul anului 1954 și pe 
care le vom aplica și în amil 1955, 
în speranța că ele vor folosi și al
tor comitete regionale C.F.S., ta 
munca lor . pentru dezvoltarea ac
tivității sportive din patria noastră.

GH. MATEI 
președintele Comi.tet.uJni 
region 4 C F.S. P'oesh

*) Direcția organizatorică din 
C.G.F.S. recomandă prelucrarea, a- 
eestui material în cadrul tuturor 
comitetelor regiouate* raionale și 
orășenești G.F.S.



Campionatele republicane de bob au luat sfîrșit 
(Asociația Voința a ciștigat ambele titluri

O puternică afirmare a boxului nostru
După turneul întreprins de boxerii romini in Suedia

Duminică au luat sfKșiit la Po
iana Stalin întrecerile de bob din 
cadrul campionatelor R.P.R. Cobo- 
rîrile efectuate în ultimele zile au 
fost oarecum stînjenite din cauza 
zăpez'i. care mai ales duminică nu 
a încetat nici o clipă să cadă. După 
o luptă strînsă, atît la boburile de 
două persoane, cît și la cete de 
patru persoane victoria a revenit 
echipajelor asociației Voința, care 
și-au impus superioritatea, dind 
dovadă de o excelentă pregătire. 
Astfel, la boburile de două per
soane campioni ai R.P.R. stat : 
Tita Radulescu, Gheorghiu și Ma- 
noliu. Ultimul, fiind rezervă, a co- 
borit și el în cîteva din manșele 
de campionat. La bobul de patru 
persoane echipajul cîștigător a fost 
format d'in Tita Radulescu, Costa- 
-naga, Crișan, Gteorghiu și Roșea 
(rezervă).

Echipajele Casei Centrale a Ar
matei, atît la bobul de 2, cît și la 
cel de 4 persoane, avînd conducă
tori pe Ene și frînair pe Blăgescu, 
CT figurează în clasamentul cam
pionatului, deoarece pe ultima parte 
a coborîrii în prima manșă, Bie- 
ge-scu fiind smuls ttu bob. Sănia de 
sosire a fost trecută de Ene fără 
Irînar și deci, conform regulamen- 
hilui echipajul respectiv a fost

Primele jocuri din campionatele republicane de volei
' Etapa inaugurală a campionate
lor republicane de volei a atras un 
mare număr de iubitori ăi acestui 
sport, in sala Dinamo, ca și de 
altfel în toate sălile din țară în 
care au avut loc primele Întreceri 
din cadrul categoriei A. Desigur 
că, după această primă etapă este 
încă prematur a se trage concluzia 
asupra perspectivelor lor viitoare. 
Totuși, se poate afirma că ma
joritatea colectivelor noastre frun
tașe au arătat un stadiu destul de 
avansat de pregătire.
ȘTIINȚA I.C.F. — CONSTRUCTO

RUL (fele) 3-0 (la 10,12,10).
Deși l’psite de aportul Adrianei 

Honet, studentele au cîștigat cu 
ușurință această partidă. Con- 
structorul va trebui să insiste 
atît asupra perfecționării pregăti
rii tehnice cît și asupra omogeni
zării lotului.
DINAZVIO — DINAMO IX (băieți) 

3-0 (la 2,2,4).
! învingătorii au fost în vervă, a- 
rătînd o bună pregătire, păcat îosă 
că în aceste condițiuni ei au tre
buit să întîlnească un partener 

extrem de slab. Intr-adevăr, proas
peții promovați au jucat foarte cris
pat, parcurgînd întreaga gamă a gre
șelilor tehnice elementare. Această 
situație trebuie să dea de gîndit 
antrenorului respectiv, G. Dumi- 
trașcu, pentru a insista asupra se
riozității pregătirii voleibaliștilor 
de la Dinamo IX, care nu sînt lip
siți de calitățile fizice neces-are. 
Remarcăm că învingătorii, în lipsa 
lui Teodorescu și Derzei, au folo
sit cu succes pe juniorii Botez și 
Constantincscu.
LOCOMOTIVA I.C.F. — METALUL 
Oi?. STALIN (băieți) 3-1 (12-15, 

15-8, 15-13,’ 15-8).
’ O partidă de bun nivel tehnic, 
în care oaspețu au lăsat o fru
moasă impresie prin stadliul avan
sat de pregătire și în special prin 
jocul modem pe care l-au prestat. 
Metalurgișt’i au demonstrat multă 
forță de atac datorită unei remar
cabile detente. De asemenea, blocaje 
eficace și tendința aplicării unor 
scheme tactice evoluate (trasul din 
prima pasă. n-Wng; puse, pase din 
săritură etc.). Bucureștenli sur- 
pr rrși în primul set. au reușit să-și 

pună no picioare atacul prin Hora- 
țiu, Nicolau și Răducanu. 
PROGRESUL I.T.B — PROGRE
SUL I. M. F. CLUJ (băieți) 3-2 
(10-15, 15-13, 12-15, 15-12, 15-7).

_Un joc mai slab ca factură teh
nică însă interesant ca evoluție a 
scorului ; clujenii au arătat o deo
sebită „preferință" în a se lăsa 

Rezultatele reuniunii de box din Capitală

scos din concurs. La bobul de 4 
persoane echipajul C.C.A. condus 
de Ene cu frînar Blegescu nu a 
mai luat startul.

Iată acum rezultatele tehnice:
BOB 2 PERS.: I. Voința Buc. 

(Radulescu - Gheorghiu - Manoliu) 
timp total 4:21,85 (au fost cobortte 
numai 3 manșe) campion R.P.R. ;
2. Metalul I. C. Frimu II (Dra- 
gomiir-Peteu) 4:25,96; 3. Progresul 
Sinaia II (Hogea - N icul eseu) 
4:28,14; 4. Progresul Sinaia I (Pa- 
raschivescu-MoMovan) 4:28,69; 5.
C.C.A. II (Beldica — Schuster)- 
4:42,62). 6. Progresul Sinaia III
(Vulpe-Ștefănescu) 4:45,19.

BOB 4 PERS.: 1. Vctața Buc. 
(Rădulescu - Costanaga - Crișan- 
Gheorghiu - Roșea) 4:09,65 (au
fost coborîte numai 3 manșe) cam
pion R.P.R.; 2. Progresul STraia II 
(Hogea, Teodoroiu, Niculescu, Teo- 
filovici) 4:12,63; 3. Metalul I. C.
Frimu I (Steteu, Tans, Moiceanu, 
Cristea) 4:13,71; 4. Progresul Si
naia I (Paraschivescu, Moldoveanu, 
Panait, Vasilescu) 4:20,84; 5. Di
namo II (Coșa, Pop, Stoica, Bal- 
dovin) 4:22.55; 6. Metalul I. C.
Frimu II (Dragomir, Peteu, Sima, 
Docolrn) 4:33,42; 7. Flacăra Ploești 
(Macovei, Spirea, Radu, Ionescu. 
Clucerescu) 5:01.69.

conduși în fiecare început de set, 
și apoi de a reface handicapul. Ei 
ar fi putut obține victoria, dacă 
ar fi insistat mai mult spre sfîr- 
șital setului patru. Bucureștenii nu 
au încă o echipă omogenă, dar ei 
se pot bizui pe tinerii jucători în
zestrați cum sînt Chezan și Pelin. 
De la clujeni au corespuns Corbea- 
nu și oarecum Cherebețiu și Ada
movich
ȘTIINTA AlRAD — ȘTIINTA TI

MIȘOARA (băieți) 3-0 (15-12, 
16-14, 15-13).

S-au tatîlnit două echipe cu ca
racteristici diferite. Arăd'anii își ba
zează jocul pe forță, iar timișore
nii, mai puțin înzestrați fizicește, 
folosesc un joc mai tehnic. Oas
peții au auut avantaj în fiecare set, 
uneori destul de mare (setul 3 de 
pildă, 6—1 și 13—11), dar ei nu 
au putut cîștiga, nefitnd încă puși 
la punct cu pregătirile (în ultimele 
două săptămîni nu au făcut nici 
un antrenament) și arătînd tot
odată lipsă de calm. S-a eviden
țiat Ghergaru, Hubert, Boldur (A- 
rad) și Harasim, Pănoiu (Tim ). 
C.C.A. — FLAMURA ROSIE TG.
MUREȘ (băieți) 3-0 (la'3,12,9).

Militarii aui cîștigat fără dificul
tate în fața unui adversar, care cu 
excepția setului doi, a jucat la un 
nivel scăzut. S-au remarcat Ro
man, Claici, Ionescu (C.C.A.) și 
Pașcanu, Bedtanu (Tg Mureș). 
PROGRESUL TIMISOARA — PRO
GRESUL C.P.C.S. BUC. (fete) 1-3 

(7-15, 15-13, 6-15, 7-15)
Temperatura scăzută din sală a 

influențat în mare măsură calita
tea partidei. Gazdele s-au apropiat 
de nivelul bucuTcștencetor numai în 
setul al doilea. Comportări merito
rii au avut Felicia Mușat, Tatiana 
Avacum (Buc.) și Natalia Drău- 
eca-rru (Tim.).
PROGRESUL CLUJ — DINAfMO 
BUC. (fete) 2-3 (15-13, 15-13, 10-15,

6-15, 11-15)
Dinamovistele au arătat multă 

putere de luptă și cu toate că au 
fost conduse cu două seturi au ob
ținut victoria. Un joc foarte bun 
a prestat Metopadov, Teodorescu, 
Ionescu (Dinamo) și Cu pe a nu, Su- 
ciu, Uivaroși (Progresul).

VOINȚA SIBIU — VOINȚA OR. 
STALIN (fete) 3-2 (13-15, 15-11, 

15-4, 14-16, 15-8).
Meci echilibrat în care sbierrcele 

au tras mai decisiv, iar voleiba
listele de la Orașul Stalin au fo
losit doar două trăgătoare. S-au 
remarcat Felicia Bogorin (Sibiu) și 
Elena Codreanu (Or. Stalin).

Titap de aproape două săptă- 
mîni. o echiipă de box din R.P. 
Romînă a întreprins un turneu în 
Suedia. Rezultatele sînt cunoscute. 
Boxerii noștri au avut o compor
tare excelentă, cîștigînd toate cele 
trei întîlniri cu scoruri conclu
dente : 8—2 la Stockholm, 6—1 la 
Halmstadt și 8—2 la Gotebarg. 
Fără îndoială că rezultatele aces
teia constituie un palmares deose
bit. de vailoros, avînd în vedere 
popularitatea de care se bucură 
boxul în Suedia. Victoriile boxeri
lor romîni au fost răsplătite cu 
meritate aplauze dte către specta
torii suedezi, care au umplut prnă 
Ia refuz sălile în care s-au desfă
șurat acesite reuniuni. (Aproape 
10.000 de spectatori în trei reu
niuni).

Pentru a sublinia frumoasa 
comportare a boxerilor romînii este 
sufictent să amintim, că înainte cu 
cîteva zile de turneul pugffiștilor 
noștri a avut loc întâlnirea dintre 
selecționatele de box afle Suediei și 
Germaniei occidentale care s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate 
(10—10). Acest fapt a fost scos 
în evidență de ziarele suedeze, ’ 
care au recunoscut în unanimi
tate superioritatea pugiliștilor no
ștri fată de cei suedezi și cei din 
Germania oecidentală.

Zilele trecute boxerii romîni 
s-au reîntors în patrie. Cu toții 
și-au manifestat bucuria pentru 
faptul că au reușit să reprezinte 
cu cinste boxul din republica noa
stră.

„Boxerii romîni au mai fost în 
Suedia și în 1953 — ne-a declamat A. 
Weintraub, unul dintre antrenorii 
echipei — dar față de nivelul ară
tat atunci de boxerii suedezi, de 
data aceasta am constatat că ei 
se află în mare progres. Suedezii 
au opus reprezentanților noștri pe 
cei mai puternici boxeri pe care-i 
au. Astfel, din reprezentativă nu 
au lipsit semi-greul Riesberg, 
greul Assman, semi-ușorul Weis- 
sbrof, precum și popularul boxer 
suedez de categoria mijlocie-ușoa- 
ră, Bertil Larsson. Toți' aceștia 
sînt campioni ai Suediei și titu
lari ai echipei reprezentative sue
deze".

Turneul boxerilor noștri în Sue
dia a constituit desigur un bun 
prilej de învățăminte pentru viitoa
rea lor activitate. In același timp 
el a oferit și ocazia de a analiza 
lipsurile existente la pugiliștii ro
mîni. Cu toate succesele îrrregns- 
trate, au existat în comportarea 
boxerilor noștri și lipsuri, asupra 
cărora au fost concentrate discu
țiile conducătorilor, antrenorilor și 
boxerilor, care au participat la șe
dința de analiză, ce a avut loc săp- 
tămîna trecută, la sediul Comiie- 
tului pentru Cultură Fizică și 
Sport.

Foarte just au sezisat antrenorii 
și cîțiva din boxeri (Mircea Do
brescu, Titi Dumitrescu, Dumitru 
Ciobotaru) că boxul practicat de 
unrii boxeri fruntași se bazează 
prea mult pe forță, pe pumni, ne
gii jind u-se loviturile variat?, efica
ce, în special la ccrp, unii dintre 
boxerii noștri desconsideră de 
multe ori tactica stabilită înainte 
de meci împreună cu antrenorul.

Maestrul emerit al spartului Gh. 
Fiat a arătat că d nu a fost in 
cea mad bună formă, deși a cîști
gat ușor toate meciurile. „In pro
gramul de antrenament — a spus 
Gh. Flat — avem lipsuri, în sensul 
că acordăm o importanță deosebită

' Uw?n.
* Explosiva rumănska siagmaskiiier 

vana fem av sju mojliga matches

iată un titlu din ziarul Ny Tid: „EXPLOSIVA ECHIPA A
BOXERILOR ROMINI A CIȘTIGAT 5 DIN CELE 7 ÎNTÎLNIRI 
POSIBILE”. (A doua zi însă după ce s-a constatat că un buletin de 
punctaj a fost greșit întocmit, Mir cea Dobrescu a fost declarat învin
gător la puncte, și deci echipa noastră a cîștigat cu S-l).

Toma Constantin și-a trimis adversarul la podea. Intilni.ea dintre 
Toma Constantin și Stig Svensson desfășurată la Goteborg a luat 
sfîrșit cu victoria prin k.o. a repre zentantului nostru.

pregătirii fizice și neglijăm preocu
parea pentru ridicarea nivelului 
nostru tehnic și tactic".

Titi Dumitrescu a arătat că în 
meciurile susținute în Suedia el nu 
a utilizat stîngKe la corp și con
sideră aceasta' drept o mare lipsă 
a sa, dat fiind că, în perioada an
trenamentului el nu și-a exersat 
această eficace lovitură. In al doi
lea meci el nu și-a dozat bine efor
tul și ca urmare, îr» ultima repri
ză a terminat complet epuizat.

De ce a pierdut Ghețu Velicu 
două întîlniri ? In jurul acestei în
trebări s-au purtat multe discuții, 
care au arătat că semi-greul nos
tru, deși a luptat cu multă convin
gere și curaj a fost depăș't de ad
versar, din cauza unui accident su
ferit la umărul drept. Este foarte 
adevărat că Ghețu Velicu mai are 
multe lipsuri tehnice. El se (bazea
ză în exclusivitate pe forța sa, ne
gi ijînd pregătirea tehnică și tacti
că. Dar Ghețu Velicu va trebui 
ajutat în primul rind de antrenorii 
noștri și sîntem convinși că prin- 
tr-o intensă muncă el își va putea 
remedia aceste lipsuri.

Dumitru Ciobotaru a fost mult 
apreciat de boxerii suedezi. Zia
riștii dn Stockholm și Goteborg 

au văzut la Ciobotaru calități ex
cepționale : viteză in execuție, pumn 
foarte puternic și o tehnică desă- 
virșită. „Mitraliera romînă , așa 
cum l-au numit unii gazetari sue
dezi, a boxat și de data aceasta 
foarte bine, și-a dozat bine efortul 
și ceea ce-i mai important, și-a 
pus la punct pregătirea fizică".

„Ciobotaru a „mers" trei reprize 
foarte bine, gradînda-și cu chibzu
ință efortul, — spunea Eustațiu 
Mărgărit. Este însă adevărat că 
Dumitru Ciobotaru e astăzi ceva 
mai ușor deeît în ultima ea în- 
tîlnire internațională (cu Spartac

Sofia) și deci are mai multă vi- 
gciare și rezistența".

Foarte bine s-au comportat și 
Nicola? Linca, Toma Constantin și, 
în special, Mircea Dobrescu. Ei 
ți-au îmbunătățit cu mult tehnica 
și au impresionat prin puterea kw 
de luptă.

Foarte interesantă a fost expu
nerea tov. dr. Traian Dumitrescu. 
Medicul latului de boxeri a ară
tat condițiile neprielnice de călă
torie care au creat boxerilor, o ten
siune nervoasă, la cea . de a doua 
întîlnire, desfășurată la Halmstadt. 
„In drum spre Stockholm a~n că
lătorit trei zile. Prima escală am 
făcut-o la Praga. a doua la Ber
lin, iar a treia zi am ajuns la 
Stockholm cu 5 ore înainte de în
ceperea reuniunii... Trei orașe di
ferite, trei alimentații diferite, ca 
să nu mai vorbim de lipsa de acli
matizare. Aceste condițiuni nefi
rești au influențat comportarea bo
xerilor noștri". In continuare, vor
bitorul a arătat concepția profund 
greșită a unor boxeri, cărora, fhn- 
du-le frică că își periclitează lo
cul de titular in echipă, nu sînt 
sinceri față de antrenori și de me
dic. Ei caută să ascundă unefle in
dispoziții sau mici accidente și se 
urcă pe ring, unde in mod firesc 
nu pot da un randament maxim. 
Ghețu Vetlicu, de exemplu, dacă 
spunea din timp că are un acci
dent la umăr, putea să fie ajutat 
de medic și desigur, comportarea 
lui ar fi fost mai bună. Medicul 
Traian Dumâtrcscu a relevat meto
da greșită practicată de unii bo
xeri caire slăbesc brusc rn ziua 
meciului, prejudic!”indu-și în felul 
acesta forma și implicit sănătatea. 
Scăderea rațională, fără a supune 
brusc organismul la eforturi, trebuie 
să const'tuie un obiectiv important 
al boxerilor, al antrenorului și în 
special al medicului.

Arbitrajele și decrzf'le ta gene
ral au fost juste. O singură deci
zie a dezavantajat echipa noastră 
și anume, aceea- în meciul M. Do- 
brescu-Werner Wassen, mec: în 
care, cu toate că reprezentantul 
nostru a fost superior, el a fost 
declarat învins. Totuși, in urma 
contestației făcute de echipa noas
tră, s-a constatat că un bulalto a 
fost greșit întocmit și astfel Mir
cea Dobrescu a fost declarat învin
gător. Deci întUnirea de la Halm
stadt a luat sfîrșit cu scorul de 
6—1 și nu cu scorul de 5—2 ta 
favoarea ecl ipei noastre.

I. OCHSENFELD
Sîmbătă după amiază s-a desfă

șurat ta sala de festivități a uzi
nei „23 August" din Capitală în- 

’tîlnirera de box dintre echipate „Me
talul 23 August" și Metalul „Stea
gul roșu" Orașul Stalin. Meciurile 

'au fost viu disputate, remareîndu- 
>'6e îrr deosebi forma bună a boxe
rilor Petre Dumitrescu, Petre Po- 
‘diaru, Toma Tudor, Dumitru Rizea, 
VI. Carvanscli și p. Bairoiamu. 
Dintre rezultatele mai importante 
desprindem următoarele: Petire Du
mitrescu (Met. 23 August) b. p. P.

Baroianu (Met. St. roșu Orașul 
Stalin); Gh. Ungureanu (Met. 23 
August) egal cu Mircea Albu (Met. 
St. roșu Or. Stalin); Petre Podara 
(Met. 23 August) egal cu VI. Gar- 
vamschi (Met. St. roșu Or. StaEn); 
Jack Priffer (Met. 23 August) b. p. 
Mircea Gheorghe (Met. St. roșu 
Or. Stalin); Toma Tudor (Met. 
23 August) b. p. Gh. Stanoiu (Met. 
St. roșu Or. Stalin); Dumitru Ri
zea (Met. 23 August) b. aibaind. 
rep. II pe Nteolae Glăvan (Met. St. 
roșu Or. Stalin).

Scor final 14—4 ta favoarea bo
xerilor bucureștwi. , ■

Astăzi începe concursul lotului republican de tenis de masă
Primii noștri jucători de tenis 

de masă, membrii lotului republi
can și-au încheiat ieri pregătirile, 
în vederea concursului de verifi
care, care începe astăzi la Orașul 
Stalin. In general- această compe
tiție va constitui un prilej nimerit 
pentru a se face unele importante 
și folositoare verificări a gradului 
actual de pregătire al jucătorilor 
noștri fruntași. Desigur că, în func
ție de aceste concluzii, vor fi aduee 
îmbunătățirile necesare în întocmi
rea viitoare a programului de an
trenament

Interesant de semnalat este fap
tul că în cadrul turneului de dubiu 
bărbați va lua parte și perechea 
Angelica Rozeanu-Șa-ri Szasz. A- 
caasta, n-emtinu. că la întrecerile oare 
încep azi Ella Zelier nu participă, 
firind siuiterinia. De asem-encia, este 
bine ca jucătoarele noastre să joa
ce împreună pentru a se acomoda 
și a putea alcătui astfel un dublu 
feminin redutabil și în această 
formulă. De menționat e că Ange
lica Rozeanu și Șari Szrez a'-i :"cat 
împreună și în numeroase compe

tiții internaționale în care au obți
nut succese remarcabile și de aceea 
evoluția acestui dublu este aștep
tată cu interes. Alături de cuplul 
Angelica Rozeanu-Șari Szasz ver 
concura perechile Gantner-Reiter, 
Pesch-Po-pescu și Harasztoîi-Nau- 
mescu. La proba de dublu mixt se 
vor întrece dublurile Angelica Ro- 
zeanu-Harasztosi, Șari Szasz-Rei- 
fer, Irma Magyari-Popescu ți un 
dublu masculin format din doi ju
cători din Orașul Stalin.



TURUL CICLIST AL EGIPTULUI (!!!) ECHIPELE DE FOTBAL AU SUSȚINUT MECIURI AMICALE DE VERIFICARE
—~ Note de dram —• In Capitală, la primele

„Pierderea tricoului galben a în
semnat pentru noi o mare lovi
tură. Cu toate acestea nu am de
mobilizat și — tară să ne pierdem 
capul — ani privit realitate.i în față, 
stabilind noua tactică a echipei, 
care urma să fie aceeași din pri
mele etape: atacul

In legătură cu etapa a VIII-a, 
este interesant să arătăm că tri
misul special al ziarului francez 
„L'Equipe" (ziar despre care se 
țrte ca este tare zgîrcit cu aprecie
rile pozitive la adresa comportării 
sportivilor din țările de demo
crație populară) scria chiar în 
titlul unul articol, cu litere de 
o șchioapă: 
încercat și 
text: „Pana 
Dumitrescu 
vadare a zilei declanșată de bul
gari. Romînul — așteptat de în
treaga sa echipă — a fost obligat 
să facă apoi o dură „vînătoare", 
de aproape 50 de km., pentru a 
putea reface terenul. Apoi, resim- 
lindu-se vizibil în urma efortului 
depus, nu a mai putut para toate 
atacurile întreprinse de bulgari și 
danezi".

chiar 
articol, cu litere 

Dumitrescu, foarte 
Iar în 
a lui

ghinionist"
de cauciuc 

a prilejuit marea e-

Potrivit tacticii stabilite, alergă
torii noștri, cu un moral puternic 
și deciși să schimbe situația, au 
atacat necontenit în etapele urmă
toare. De altfel, în cronicile ziare
lor egiptene „Le Progres Egyptien" 
și „La Bourse Egyptienne", care 
apar în limba franceză, s-au putut 
întîlni deseori fraze elogioase la 
adresa comportării cicliștilor ro- 
mîni și mai cu seamă a lui Dumi
trescu, „fugosul ciclist romîn", cum 
îl numeau ziariștii în cronicile lor. 
Răsfoind aceste ziare constatăm 
cu plăcere că aproape nu a fost 
etapă, în care să nu fie subliniate 
acțiunile curajoase ale echipei noa
stre. Tot în „L'Equipe", citim, un 
titlu pe trei coloane: „Dumitrescu 
inițiază evadarea fruntașilor"...

Și, într-adevăr, dirpă etapa VIII-a 
și pînă la sfîrșitul Turului, băieții 
noștri s-au aflat permanent în 
frunte, lansînd atacuri după a- 
tacuri. Astfel, în etapa X-a, fran
cezii Bertolotti și Joubert, în mare 
vervă, au încercat că cîștige etapa 
detașat Dar, Șandru si Dumitreș- 
cu au ripostat prompt și un mio 
grup de alergători, printre care și 
Dalgaard au fugit din pluton. Ci
cliștii bulgari nu au putut răspun
de acestei acțiuni deoarece Koțev 
(tricoul galben), avea o zi slabă, 
urmare a (forturilor făcute în ajun 
pentru a-și apăra tricoul, în fața 
atacurilor îndîrjite ale danezilor și 
englezilor. Din această cauză, în
treaga echipă bulgară a rămas în 
pluton spre a-1 ajuta pe Koțev.

Aci, considerăm că nu este lipsit 
de interes să vorbim despre ac
țiunea tactică a danezilor, care l-au 
smuls lui Koțev tricoul galben. „A 
fost o fază plină de învățăminte" 
— completează antrenorul echipei 
care ne-a descris această fază.

Cînd cei 7 sau 8 cicliști care e- 
vadaseră, aveau un avans de mai 
bine de 1 km., din plutonul mare 
s-a desprins danezul Andersen, (al 
doilea în clasamentul general, la 4 
minute de Koțev). După ce acesta 
s-a depărtat de pluton cu cîteva 
sute de metri, din grupul fugarilor 
a rămas Dalgaard să-l aștepte pe 
Andersen. Apoi, cei doi au organi
zat o reușită „morișcă".- Ei, însă, 
nu au mai putut prinde micul grup 
din față (în care se aflau Șandru 
și Dumitrescu), dar au sosit la 
sfîrsitul etanei cu mai multe minute
înaintea plutonului mare în care 
se afla si Koțev. Acesta a pierdut 
astfel tricoul galben care a trecut 
în posesia lui Andersen, după un 
reușit „joc" al danezilor, într-o 
etapa cu o medie orară de 40 
de km.

Ultimele etape s-au caracterizat 
prin îndîrjitele atacuri ale cicliști
lor bulgari, deciși să recîștige tri
coul. Bulpsarilor ii s-au alăturat cu I 
toată însuflețirea alergătorii noștri I 
si, în parte, francezii Joubert și 
Bertolotti (singurii din echipa • 
Franței rămași în cursă). Francezii

Cursa de auto-uioto de duminică
Duminică s-a desfășurat cea dfe > 

a V-a ediție a cursei de regulari
tate din cadrul cupei „16 Februa
rie". A fost o întrecere foarte dlîrză, 
corjcurenții trebuind să lupte atît 
între ei cît și cu condițiile atmos
ferice care ieri le-au fost defavo
rabile. Cîștgătorii au fost desem
nați în urma rezultatelor obținute 
și în proba de tir.

Rezultate tehnice :
Echipe: 1. VOINȚA (echipa

IlI-a) — V. Stănescu, V. Fordi, R 
Crist "a. 0 puncte penalizare, 174 
puncte tir ; 2. C:C.A. (echipa IV-a) 
— 0 puncte penalizare. 164 puncte 
tir ; 3. Dinamo (echipa 11-aj — 0 

căutau doar victoria în etape, în- 
trucît în clasamentul individual 
ocupau locuri slabe. Danezii însă 
s-au apărat bine.

în ultimele trei etape — cînd 
clasamentul general individual pă
rea ca și pecetluit — toate acțiu
nile noastre au fost concentrate că
tre un singur țel: acela de a a- 
duce echipa pe locul III, în clasa
mentul general. Eforturile alergă
torilor au fost deosebit de mari și 
numai puțin a lipsit ca, la Cairo, 
să fim pe acest loc" — și-a în
cheiat Marin Niculescu relatările.

★

Această a doua ediție a Turului 
ciclist al Egiptului s-a situat la 
un nivel demn de marile probe 
internaționale. Numeroase echipe 
redutabile, cuprinzînd cicliști cu 
performanțe bine cunoscute, au 
contribuit la dinamismul deosebit 
al întrecerii. Așa cum au subliniat 
ziarele străine, comportarea cicliști
lor bulgari a fost excelentă. Ei au 
pciipat primul loc pe echipe chiar 
după prima etapă, și apoi an con
trolat tot timpul alergarea. Cicliști 
ca Dimov, Koțev. Kolev, au lăsat 
o impresie deosebită, R. P. Bul
garia fiind singura țară care are 
trei cicliști în primele 10 locuri în 
clasamentul general, fapt care vor
bește de la sine. In ceea ce pri
vește echipa noastră, ea a făcut 
o cursă destul de frumoasă’ și, tot 
odată, a avut prilejul unei bune 
pregătiri în vederea tradiționalei 
competiții care se apropie: „Cursa 
Păcii". Contactul cu alergători din 
diferite țări, alergători de valoare 
și cu diferite concepții de concurs, 
a alcătuit o prețioasă experiență, 
mai ales că echipa noastră a fost 
alcătuită, în majoritatea ei, din ele
mente foarte tinere.

Trebuie remarcat că s-a făcut o 
serioasă cotitură în metoda de pre
gătire. Astfel, renunțîndu-se la în
vechita formulă a antrenamentelor 
prea lungi și monotone și punîn- 
du-se accentul pe antrenamente 
scurte și dese, cu plecări rapide, 
sprinturi ntmeroase și acțiuni in
dividuale, s-a constatat că cicliștii 
noștri pot face față cu succes unor 
medii orare din cele mai ridicate. 
Tot datorită acestei pregătiri ci
cliștii noștri nu s-au mai pierdut 
în iureșul primei ore de pedalaj în 
etape, și ei au rezistat pînă la ca
păt în 12 din cele 13 etape. Sub 
raport tehnic, această metodă con
stituie un categoric progres, despre 
care este indicat să ia notă toți 
antrenorii noștri.

Aceasta însă nu înseamnă că e- 
chipa noastră nu a avut lipsuri. 
Fără aceste lipsuri, ea ar fi înre
gistrat succese categorice. Astfel 
— iată ce notează antrenorul echi
pei la capitolul caracterizări: „C. 
Dumitrescu, foarte combativ, dîrz 
și cu moral bun. Dar deseori el 
este imprudent, atît în pluton, cît 
și la etape, la masă cît și la în
grijirea individuală A a*aoat nrea 
de departe la sprintul final și a 
pierdut victoria pe ultimii metri. 
Șandru, alergător constant, exce
lent om de echipă, foarte atent pe 
șosele dure (nu a avut nici o pa
nă) dar nu insistă suficient la de
marajul final. Moâceanu, tînăr de 
mari promisiuni, luptă cu însufle
țire, dar „frămîntă" prea mult bici
cleta, de unde, în bună parte, re
zultă și defecțiunile avuie. Ștefu, 
a muncit foarte mult penîru echipă, 
foarte disciplinat și ponderat; dar 
trebuie să remedieze o mare lacu
nă: lipsa de combativitate și timi- 
dilatea care-1 caracterizează '.

Tn concluzie, Turul Egiptului a 
prilejuit o frumoasă afirmare a ci
clismului nostru peste hotare. Ți- 
nîndu-se seamă de observațiunile 
tehnice ca și dg noua tac'îcă d:n 
cursele internaționale, este de aș
teptat ca, pe drumul pe care s-a 
pornit, ciclismul .namînesc să înre
gistreze noi succese pe plan interna- 
ționail.

Redactarea EMIL IENCEC

puncte penalizare, 139 puncte tir.
Individual : Moto: 1. CERNES- 

CU N. (DINAMO) 0 puncte pena
lizare, 76 puncte tir; 2. Stamatin
M. (Metalul) 0 puncte penalizare, 
56 puncte tir; 3. SdirinKa Glh. (Di
namo) 0 puncte penalizare, 42 
puncte tir.

Auto: 1. STRUFUN I. (LOCO
MOTIVA) 0 puncte penalizare. 68 
puncte tir; 2. Cristescu V. (Vo
ința) 0 puncte penalizare, 57 .punc
te tir; 3. Kațender (Dinamo) 0
puncte penalizare, 52 puncte tir.

D. Driga 
corespondent

■

Cinci rinduri in „Sportul 
popular", cam tot atîtea in „In
formația Bucureștiului", citeva 
cuvinte transmise prin „telefonul 
fără fir" al oamenilor, astea au 

' fost singura popularizare a pri
mului meci de fotbal public ‘n 
Capitală. Și totuși terenul Turda 
a devenit duminică dimineața 
neîncăpător, așa cum n-a moi 
fost niciodată in istoria existen. 
(ci lui. Și afluența publicului 
spectator spre terenul de fotbal 
se întimpla intr-o zi din mijlo
cul lui februarie in care
din cerul mohorit de un strat 
gros de nori cenușii, năpădea ză
pada în fulgii cei mai mari și 
cei mai deși din această iarnă 
și cînd frigul, coborînd mercurul 
pînă aproape de zero grade, te 
invita cu insistență să ie cui
bărești bine lingă o sobă plină 
cu jăratec.

Dar cînd ai tînjit o iarnă în- ;

Majoritatea echipelor de catego
ria A și B au susținut duminică 
jocuri amicale, cu pr.lejui cărora 
s-au supus unei verificări serioase. 
In multe jocuri au fost folosiți nu
meroși jucători din lot, pentru ca 
antrenorii să aibd o imagine exac
tă a gradului lor de pregătire Și 
pentru ca să le fie mai clar, ceea 
ce mai este de făcui, în restul tim
pului care a mai rămas pînă la 
începerea campionatului. Cum se 
știe, la categoria A primele jocuri 
se vor disputa la 6 martie, iar 
la categoria B la 20 martie.

Iată amănunte în legătură cu 
jocurile de duminică ■

■ TG. MUREȘ (Prin telefon).— 
Locomotiva a făcut o bună verifi
care a echipei într-un joc amical 
cu Flacăra Mediaș, de care a dis
pus CU' 6-1 (3-0), prin punctele 
marcate de Bocfardi (min. 8), Ad. 
Szasz (min. 15), Soos (min. 22) și 
Katona (min. 56,69 și 73). Timpul 
a fost friguros, iar terenul desfun
dat. Jocul s-a caracterizat prin a- 
tacuri puternice a'le feroviarilor și 
apărare dlîrză și contraatacurile: 
sporadice aile Flăcării. Locomotiva 
ai avut o apărare sigură, în. care 
însă fundașii ®u abuzat de durități. 
Linia de mijlocași a dovedit o 
foarte bună pregătire, iar atacul 
a acționat eficace mai ales prin 
tripdetă. Flacăra Mediaș a arătat 
o insuficientă pregătire fizică și 
s-a bazat mai mult pe apă^re. 
Atacul a tras doar de cinci on la 
poartă. Au jucat formațiile :

LOCOMOTIVA : Lukacs (Varga)
— Arpad Szacz, Nagy, Gierling — 
Fulop, Kajlik—Aâ. Szasz, Soos, Bo- 
ciardi, Katona, Pakay.

FLACĂRA: Dumitrean (Bukossy 
I) — Șarlea, Molnar I, Cîrblea — 
Molnar II, Langa—Filip, Orosz, Pir- 
lică, Nașe, Binder.

A condus A. Daia—Tg. Mureș
(Nerva Pona corespondent).

■ CLUJ (Prin telefon). — E- 
chipa Științei și-a verificat stadiul 
de pregătire, într-un joc cu formația 
de tineret. Prima echipă a cîștigat 
cu 5-0 (3-0), însă tineretul a jucat 
■mult mai bine decît arată scorul. 
Terenul a fost acoperit de un strat 
de zăpadă de 3-4 cm. Punctele au 
fost înscrise de Dragoman (min. 18 
și 73), Munteanu (mrin. 40), Mol
dovan (man. 42) și Don (min. 67) 
în proprie poartă. Știința a aliniat 
următoarea formație:

Gh'ibănescu (Covăiaru)-Szekely, 
dr. Luca (Dobrescu), Nedelcu-Don 
(Georgescu), Georgescu '(Moldo- 

van)-Suciu, Luiz, Moldovan, (A- 
vram), Dragoman. Munteanu.

O bună impresie au lăsat jucă
torii Ghibănescu. Covătaru. Luca, 
Nedelcu. Georgescu și Dragoman.

Locomotiva Cluj a jucat cu Me
talul din localitatea, care a servit 
o replică neașteptată formației die 
categorie B. Metalurgiștii au jucat 
foarte bine. Locomotiva a învins la 
limită, în trei reprize cu 2-1 (0-1,
2-0,  0-0), prin golurile marcate d» 
Dobay și Radu. Pentru Metalul a 
înscris Weinbach.

(R. Fisch, co-respondent)

b CONSTANȚA (Prin telefon).
— Cu toată- ploaia măruntă care 
a căzut tot timpul jocului, peste 
6000 de spectatori au ținut să a- 
sfete la întîlnirea amicală dintre 
Locomotiva PCA și Locomotiva Ga
lați, disputată pe stadionul nou al 
orașului. Constănțenii au cîștigat 
cu 3-1 (0-0), dar au înitîmpiniat o 
vip rezistență din partea gălățeni- 

troagă după sport in aer liber, 
după un spectacol de fotbal de 
bună calitate, „zbirleala" tim
pului nu te poate opri să asiști 
la meciul Progresul București- 
Progresul CPCS.

Așa au gind.it cei peste 5000 
de spectatori care, fericiți că 
știuseră sau aflaseră unde se 
găsește terenul „Turda", se în
ghesuiseră unul Ungă altul, ca 
intr-un ciorchine, ,n jurul tere
nului, sau se cocoțaseră fiecare 
pe unde putuse să capete tin 
loc cu o mai bună vizibilitate.

Și tot atît de pofticioși de 
fotbal, de joc, de minge, de pa
se. de dribliguri, șuturi și com
binații, s-au dovedii și jucătorii 
celor două echipe. Nici ei nu 
s-au speriat de frig sau de no
roiul care adesea le trecea peste 
glezne, și înfierbântați de pofta 
jocului, aruncaseră in luptă tot 
elanul lor tineresc, ca într-un a- 
devărat meci de campionat. Pe

lor, care au jucat cu multă însu
flețire și combativitate, aipărindu-se 
dlrz și atacînd destul de organizat 
și periculos. Echipa locală a ata
cat mai mu!L însă în prima re
priză atacul a fost ineficace, com- 
binîn-d prea mult în dauna trasu
lui la poartă. Abia în repriza doua 
înaintașii au fost mai pătrunzători 
și au tras mai precis la poartă. 
Ca ansamblu, echipa s-a mișcat în 
general bine. Acest joc a servit 
foarte mult Ia verificarea pregătirii 
întregului lot de jucători, dintre 
care duminică s-au evidențiat in 
mod deosebit Manole, Ispas, Doi- 
cescu, Georgescu, Jarnea. Au mar
cat : lacob (min. 51) din 11 m. 
pentru Locomotiva Galați, Cristof 
(min. 57) dintr-un corner. Ispas 
(min. 68) și I. Popescu (min. 72) 

pentmu constănțeni. Formațiile:
LOCOMOTIVA PCA : Nebela 

(Georgescu)—Doicescu, Tatomir, 
BeioglurNNinole (Kecskei, Mun
teanu), Jarnea (Kecskei)—Vultur 
(Cojocarii), Ispas, Sever, Cădariu 
(Manole), Cristof (I. Popescu).

LOCOMOTIVA GALAȚI : Nour- 
Tănase, Ciuncan, Potolea-Bogdan, 
Mihăilescu-Simionescu, lacob, Ol- 
teanu (Păun), Costache, Păun (Du
ca).

Bun arbitrajul lui Ia-nopol.
(Petre Gațu).

■ PLOEȘTI (Prin telefon). — 
Pe terenul Locomotiva, echipa Fla
căra a jucat cu Metalul 113, de 
care a dispus cu 8-2 (2-1) prin 
punctele marcate de: Botescu (3), 
Capoianu, Pereț, Drăgan, Ghiță și ! 
Ștefănescu, respectiv Marcel și Du- I 
mitrescu. Flacăra a prezentat ur
mătoarea formație :

Roman-Pahonju, Marinescu, Top. 
șa (Raicu)-A. Teodorescu (Mazăre), 
Pereț-Stefănescu, Capoianu, Dra
gon, Botescu, Bardaț (Ghiță).

S-au remarcat: Capoianu, A. Teo- 
dorescu. Pereț, Botescu, Marinescu 
și Ghiță.

(Al. Bedrosian, corespondent). —

■ BUCUREȘTI. — Progresul 
București și Progresul C.P.C.S. 
(fost Voința București) s-au întîl- 
nit intr-un joc viu disputat, care a 
arătat mai ales buna pregătire fi
zică a celor două echipe. Progresul 
București a avut mai multă legătură 
intre compartimente, iar atacul a fost 
mai în vervă de joc, cîștigînd parti
da cu 7-3 (3-2) prin punctele mar
cate de : Lăzărescu (4), Tusulan (2) 
și Stancu (în proprie poartă). Pen
tru Progresul CPCS an marcat Ene 
(din 11 m.), Georgescu și Maior. 
Formațiile :

PROGRESUL București : Cosma- 
Gică Andrei, Paraschiv (Bratu), 
Soare (Dragomirescu)-Tănase, Știr- 
bei-Lăzăresou (Coloși), Fusidan, 
Ozon (Lăzărescu), Smărăndescu, 
lordache.

PROGRESCUL CPCS : Bocianu- 
Cojocaru, Stancu, Ștefănescu-Bodo, 
Maior-Copil, Ene, Bukossy, Geor
gescu, Anghel.

In deschidere: Progresul CPCS 
II-Progresul Buc. II 3-0 (1-0).

(A. Papaianopol).

a Dinamo București s-a antrenat 
în compania formației FI. roșie 
„Fabr. Conf. Gir. Gheorghiu-Dej“, 
■realizînd scorul de 11-1 prim Ene 
(5), Nicttșcr (4), Bartha și Neagu. 
Dinamoviștii au dovedit multă poftă 
de joc. Linia de atac însă a arătat 
lipsă de precizie în trasul la poar
tă. Dinamo a folosit următoarea 
formație:'

Curcan (Birtașu)-Fodor, (Băcuț I), 
Băouț II, Szoke (Anghel)-Călino'u, 
Tonta (Nemeș)-Măgheț, Nicttșor, 
Ene, Neagu, Bartha

V. Pălâiescu I

meciuri... —
un teren pe care un arbitru n-ar 
fi dat drumul unui meci oficial 
sau despre care un gazetar ar. 
fi declarat „că a împiedicat nor
mala desfășurare a jocului", O- 
zon a demonstrat cum se con
duce corect o minge, Lăzărescu 
a marcat mai multe gflluri de
ed oricind, Copil și lordache au 
făcut șprinturi pe care le-ar fi 
invidiat oricare atlet, Ene a a- 
rătat cum se execută corect o 
lovitură de 11 metri, iar Geor
gescu a dovedit că și o minge 
complet îngreunată ' de noroi 
poate fi trimisă în poartă din- 
tr-o lovitură liberă de la. 20 
de metri.

Și in timp ce terenul Turda 
găzduia această atmosferă de 
voioșie tinerească, aproape tot 
ai.ta lume urmărea cu încordare 
pe stadionul Dinamo, primul joc 
amical al dinamoviștilor bucu- 
reșteni.

R. ILIESCU

a TIMIȘOARA (prin telefon).
Șt.ința și Metalul Reșița au prilejuit 
duminică un joc de bună calitate, 
mai ales prima care s-a prezentat 
mai bine pregătită. De altfel, a și 
cîștigat partida cu 4-1 (2-1), golu
rile fiind marcate de Gîrleanu, Cio- 
sescu (2) și Ciurugă, respectiv Ai
mer. Metalul Reșița a avut o apă
rare slabă, dar atacul — deși a ac
ționat sporadic ■— a jucat totuși cu 
multă vigoare. Formațiile :

ȘTIINȚA: Sandner (Uțu)-Sbîr- 
cea, Brlnzei, Dimlnescu-Nicolin 
(Cojereanu), Mttrcu (Nicolin)-Gîr. 
leanu, Ciurugă, Ciosescu, Dinulescu. 
Lazăr.

METALUL: Zarici-Chirilă, Teo
dorescu, Potoceanu-Munteanu, Apro- 
Jojart, Davidescu, Mioc, Iovan, Ai
mer.

S-au remarcat : Uțu, Brînzei, Ni- 
colin, Lazăr, Davidescu, Mioc și 
Aimer.

b Locomotiva Timișoara ta jucat cu 
echipa locală Progresul și a învins 
cu 7-0 (5-0). Este primul meci a- 
mical al feroviarilor, din echipa că
rora .au făcut pairte și elemente noi 
care au dat satisfacție. Au marcat: 
Szekely (3), I. Covaci (2), Bădean- 
țu și Bucurescu. Locomotiva a ali
niat formația :

Franciscovici-Corbuș, A ndrovici, 
Rodeanu (Apter)-Gail (Andreescu), 
Ritter (Ferenczi)-A. Covaci, Sze
kely, I. Covaci (Dungescu) Bucu
rescu, Bădeanțu (Mircioiu).

(Sever Șerban, corespondent) I

a BAIA MAR~ (prin telefon). — 
Dinamo Orașul Stalin a jucat du
minică cu echipa locală Voința, de 
care a dispus cu 12-0 (6-0, 3-0,
3-0).  Primele două reprize au fost 
de cite 30 de minute, iar a treia 
de 20 minute. Duminica viitoare, 
Dinamo va juca cu Metalul Baia 
Mare, care duminică a făcut un an
trenament la două porți sub con
ducerea lui I. Baratei, (Fr. Biro, 
corespondent).

b CIMP1A TURZ1I (prin tele
fon).). — Echipa locală Metalul a 
susținut duminică un meci amical 
ou Constructorul Turda. Meciul s-a 
terminat cu victoria metalurgiștilor 
la scorul de 6-0 (2-0) prin punctele 
marcate de Takacs, Ban, CopiH, I
(2),  Szegedi și Bustan. Metalul a 
prezentat următoarea formație :

Dumitrescu-Mureșan, Mari, Fele. 
can-Ban, Raziei (Roman)-Corneanu, 
Copil II, Takacs, Szegedi, Copil I 
(Bustan).

(Petre Țonea, corespondent)

h Locomotiva București a făcut 
sîmbătă și ieri dimineață antrena
mente de pregătire fizică și cu 
mingea. Ieri dimineața, feroviarii 
au făcut și un joc la „două por
tițe" la care au participat urmă
torii jucători: Coman, Stăncescu, 
Kerestes, Cristescu, Vărzan II, Ma
cri, Garbeloti, Langa, Ferenczi, Că
lin, Roman, Olaru, Avasilichioaie și 
Mihai.

Miercuri, Locomotiva va susține 
un meci de antrenament în compa
nia formației Flamura roșie Aba
tor (ipe terenul II din Giulești, ora 
15), iar.ipentru duminică a perfec
tat un joc cu echipa Progresul 
București din categoria A.

■ ARAD. Echipa Flamura 
roșia Arad a susținut duminică un 
joc de antrenament. O .repriză, 
campionii au jucat cu Metalul 7 
Noiembrie și o repriză cu echipa de 
tineret.

Flamura roșia a aliniat urmă
toarea formație: Benko — Szucs, 
Dușan, Lupeș —- Capaș, Mcrcea 
— Jurcă, Don. Birău, Ioanovici (Je
nei), Dumitrescu.

gind.it


Rezultate bune în primul concurs atletic in aer liber Astăzi au loc finalele competiției de tenis In sală
Ideea organizării concursurilor 

atletice în aer liber, în perioada 
lunilor de iarnă, a găsit încă de 
acum cîțiva ani și în țara noastră 
numeroși adepți. Au existat bine 
înțeles și unii, care nu vedeau 
necesitatea unor astfel de con
cursuri, într-o asemenea perioadă. 
Pînă la urmă,, așa cum era și 
normal, au triumfat cei din pri
ma categorie, cu atît mai mult, 
cu cît concursurile asemănătoare 
organizate în Uniunea Sovietică 
au dat rezultate dintre cele m3i 
bune. Nu trebuie uitat nici un mo
ment că în lima februarie a anu
lui trecut, la Leningrad, Nerfejda 
Koneaeva a doborit, în cadrul 
unui astfel de concurs recordul 
mondial la aruncarea suliței, sau 
că în acest an — în condițiuni 
climaterice mult mai grele, decît 
cele de la noi, — afleții sovie
tici au înregistrat 6 serie de re
zultate dintre cele mai bune.

Astfel, sîmbătă și duminică, a 
/avut loc în Capitală, primul cott- 
Icurs atletic în aer liber. Dar pen- 
;tru că starea pistelor de elan 
la sărituri nu au permis efectua
rea în cete mai bune condițiuni a 
acestor probe; ele au trebuit să 
fie organizate în sala Floreasca 
II. Analizând rezultatele acestor 
întreceri, trebuie să spunem că, 
pentru toți acei atiefe care s-au 
preocupat intens de formarea unei 
bune pregătiri fizice generale, re
zultatele obținute au fost dintre 
cele mai bune, după cum a exis
tat și o situație inversă : rezul
tate mediocre, care oglindesc ac
tivitatea de pînă acum a unora 
dintre atleți. In această ordine 
de idei, este bine de subliniat 
faptul că primul nostru concurs 
în aer liber, din acest an, a cu
noscut un frumos succes. El a 
permis antrenorilor și aUețîtor noș
tri să verifice eficacitatea meto
delor întrebuințate pînă acum și 
să poată trage concluzii impor
tante asupra modului, în care s-a 
desfășurat munca de la încheie
rea sezonului competițional al anu
lui 1954 și pînă astăzi.

Acei atleți, care au fost animați 
de dorința ca în acest an „să 
facă ceva“ și care au activat cu 
seriozitate, au obținut rezultate 
remarcabile, din care oricine poate 
să întrevadă rezultate și mai bune 
în lunile sezonului de vară. Toate 
acestea însă, cu o singură con
diție, aceea ca atleții și antre-

ORAȘUL STALIN 14 (prin tele
fon de la subredacția noastră). In 
i»lt:mate trei z le jocurile campio
natului republican de hochei cate
goria B au fost urmărite, în loca
litate, de un număr mare de spec
tatori. De altfel și meciurile pro
gramate în aceste zile au oferit 
spectacole de bună calitate, fiecare 
echipă luptîivl cu dirzerte pentru 
obținerea victoriei. Iată rezultatele 
înregistrate în meciurile din aceste 
ultime zile •

AVINTUL SEBEȘ—REZERVE
LE DE MUNCA BUCUREȘTI 6—0 
(3—0, 1—0, 2—0). Meciul a fost 
Ia discreția Alintului care a mar
cat prin : Beșoiu (2). P. Bogdan, 
T. Bogdan, Ktdcear și Munteanu.

CONSTRUCTORUL OffASUL 
STALIN' FLACĂRA ORAȘUL 
STALIN 6—4 (3—2, 1-2, 2-0). 
Numai în ultima repriză. Construc
torul a reușit să-și impună supe
rioritatea, marcînd cete două goluri 
victorioase. Pentru învingători au 
înscris : Tnrdeanu (2), Ungar (2), 
Martini, și Keid. Pentru Flacăra 
au marcat: Brînduș, Ardeleanu, 
Țiriac și Tafet.

FLAMURA ROȘIE SIGHIȘOA
RA—REZERVELE DE MUNCA 
BUCUREȘTI 11—0 (2—0, 3—3.. 
6—0). Golurile au fost marcate- de: 
Gamilî (5), Eder (4), Covacevici, 
Balaș.

AVINTUL SEBEȘ—METALUL 
uz. Tractoare orașul sta- 
LIN 4—2 (I—0, 2—0, 1—2)’. In 
primele reprize se părea, că Avîu- 
tul va cîștiga detașat, însă. în ul
tima parte a meciului metalurgiștii 
au dominat insistent, dar au ratat 
o serie de ocazii favorabile: Pentru 
Avîntul au înscris: Kulcear (2) șl 
Munteanu (2), iar pentru Metalul, 
Pantea și Seredai.

FLAMURA ROȘIE SIGHIȘOA
RA—PROGRESUL IAȘI 13-1 
(5—1, 5—0, 3—0). învingătorii au 
fost categoric superiori, înscriind 
de 13 ori prin: Adlef (3), Cova-

Paul Popescu termină victorios cursa de 600 m. triat.

norii noștri să nu se mulțumească 
cu aceste rezultate, ci dimpotrivă 
să lucreze și mai intens pentru 
îmbunătățirea lor.

Iată acum rezultatele înregis
trate: 110 m. g. (serii): I» 
Opriș 14,8 sec; G. Gagiu 16,4; 
A Tudose 16,4; A. Moarcăs 16,6; 
M. Ursac 16,7; 100 m. (B) : Ai. 
Stoenescu 11,0 ; . Șt Prisiceanu
11,4; 100 m. (F) : Â. Sicoe 13,0; 
D. Copîndeanu 13,5; S. Băltă- 
gescu 13,6; 1.000 m.: D. Rusu 
2:41,8; A. Petrescu 2:43,0; F. 
Haglauer 2:44,6 ; 600 m. (F) : M. 
Spătaru 1:55,9; L. Enache 1:57,0; 
300 m. (B) : I. Boitoș 39,0; I. 
Ehedi 39,4; D. Constantinescu 
40,2; suliță (B) : A. Demeter 
60,35 m. ; Gh. Popescu 59,51 (acest 
rezultat este mai bun cu 1,01 m. 
decît cea mai bună performanță 
a sa) ; D. Zamfir 56,24; disc 
(F) : L. Manoliu 40,63; suliță 
(F) : A. Zîmbreșteanu 40,19 (a 
avut și o aruncare de 40,18); 
I. Miklos 36,34 ; M. Iordan 32,61 ; 
ciocan: G. Dumitru 55,24; V. 
facoveanu 54,03; G. Spiridon 
51,95; N. Rășcănescu 51,86; V. 
Albu 51,03 (record personal) ; D. 
Grafenstein 56,12; 300 m. g.: Gh. I 
Steriade 40, t; E. Constantinescu I 
43,2; 150 m (F) : A. Sicoe 19,6; •

Categoria B la hochei pe gheață
cevici (3), Camili (2), Eder (2), 
Balaș (2) și Căpățînă. Pentru ie
șeni a marcat Manolescu.

REZERVELE DE MUNCA 
BUCUREȘTI — METALUL UZ. 
TR. ORAȘUL STALIN 2—2 (1-0, 
I — 1, O—1). A fost cel mai- dispu
tat meci de pînă acum și- rezulta
tul de egalitate oglindește valoa
rea apropiată a acestor două for
mații. Pentru bucureșteni au mar
cat Petrescu și Gu’u iar go urile 
hocalnicitoF au fost înscrise de Se
redai și Marin.

AVINTUL SEBES—CONSTRUC
TORUL ORAȘUL STALIN 16—4 
(6—l, 5—2, 5—l). Au marcat: 
P. Bogdan (4). R. Munteanu (4), 
Beșoiu (2), Hâpreanu (2), Kul
cear, Moldoveana, N. Munteanu și 
T. Bogdan pentru Avîntul și Tur- 
deanu (2). Martini și Llngaț 
pentru Constructorul.

REZERVELE DE MUNCA BUCU
REȘTI —FLACĂRA ORAȘUL 
STALIN 4-3 (1—0. 1—2, 2—1). 
Jocul a avut loc astăzi dimineață 
(n. r. ieri), golurile- fiind înscrise 
de : Antonia (2), Ocroș și Alexan- 
drescu pentru Rezervele- de Muncă- 
și Țiriac, Tafet și Dumitrescu pen
tru FLecă’”

Gh. Dumitrescu 
corespondent

★
MIERCUREA CIUC 14 (prirv te

lefon de la- trimisul nostru). — In 
localitate au continuat '«trecerile 
de hochei in cadrul categoriei B. 
S-am înregistrat rezultatele:

Progresul Rădăuți — Flamura 
roșie Cluj 3—F (1-0, 0-1, 2-0). Au 
marcat Tomovici (3) pentru învin
gători și Timaș pentru învinși.

Progresul Miercurea Ciuc — 
Constructorul Tg. Mureș 6—2 (4-0: 
l-l; l-l)j. Au marcat Kozan (2), 
Sava, Maghiar. Beckhazi și Pal 
pentru Progresul și Publik și Auer 
pentru Constructorul

ETAPA IV-a Selecționata Tîrnă- 
veni — Flamura roșie Cluj 11—3

D. Copîndeanu 20,8 ; 150 m. (B) :
Al. Stoenescu 16,7; Șt. Prisiceanu, 
17,2 ; 600 m. : P. Popescu 1:27,6 ; 
P. Georgescu 1:28,1 ;disc (B) : R. 
Coveidnu 41,11; V. Iacoveanu 
39,2; 80 in. g.: S. Băltăgescu 
12,6; E. Streza 12,9; Miliutin 
12,9 ; 3000 m. : D. Dragomir
9:08,0; F. Haglauer 9:13,2; A. 
Nicmlescu 9:17,2; M. Batenaica 
9:22,8 ; IN SALA : lungime (B) : 
C. Tuttiianu 6,87 m. record de 
sală ; D. Petrescu 6,53 ; greutate 
(B) : A. Raica 15,15; N. Ivanov 
13,44; I. Heller 13,19; D. Stoian 
12,82 record de sală de juniori; 
prăjină : Z. Szabo 3,70 ; M. Tran- 
dafilov 3,50 record de sală de ju
niori, egalat; V. Petcu 3,32 record 
juniori cat. II-a; înălțime (F) :
E. Mayer 1,45; lungime (F) : A. 
Pietraru 4,98; G. Bellu. 4,65; 
înălțime (B) : Al. Merică 1,90; I. 
Knaller 1,85; S. Ion, St. Kadar,
I. Cincă, X. Boboc și Al. Stoe
nescu, toți 1,70 m. ; triplu; V. Ză- 
vădesctt 14,57 m. record de sală 
(săriturile sale au măsurat: 14,20- 
dep. 14,57-rem 14,44-ren.) ; greu
tate (F>: A. Roth 11,80; A. Tă- 
nase 11,21.

ROMEO V1LARA

(2-1:. 8-1; 1-1). Au marcat Sava
(3),  Sjgheti (3), Roșea (2), Sita, 
Endosfer. Weizărter, petrtcn» Tîr- 
uaveni și Wether (2) și Tapai pen
tru Cluj,

Progresul Gheorgheni — Progre
sul Rădăuți 23—0 (9-0; 8-0; 6-0). 
Au marcat Fodor (2jț, Bala, Do- 
briban. Almassi (3), AUnassi II 
(3). Karda (4), Kari (7), Elekcs 
(2),

Constructorul Tg. Mureș — Fla
mura roșie Tg. Mureș 8—3 (2-2; 
2-1; 4-0). Au marcat Vakarcs I (2). 
Auer (2), Oprea, Vakarcs IL Pu
blik, Lazăr pentru Constructorul și 
Varga. Perii, Trofitz pentru Fla
mura roșie.

Progresul Miercurea Ciuc — Vo
ința Sf. Gheorghe 4-0- (3-0: 0-0; 
1-0). Au marcat Beckhazi, Kozan, 
Pal și Geczo.

Constructorul Tg. Mureș — Pro
gresul' Rădăuți 14—0 (3-0; 2-0-, ' 
9-0). Au marcat Auer (4), Vakarcs j 
I (4), Publik (2), Szabo (2), I 
Kocsis, Csifo.

Voința Sf. Gheorghe — Selecțio
nata Tirnăveni 5—1 (2-1; 1-0; 2-O). 
Au marcat Szekdi (3). Kaca-csom 
(2) pentru învingători și Sava pen
tru învinși. i

Flamura roșie Tg. Mureș. — Fia- ! 
mura roșie Cluj 7—2 (1-0; 4-1;. 2-1); 
Au marcat Kocsis. (3), Moldovan : 
(3Ț, Soos pentru îrelingătopi și Ti- 1 
mar și Adorjan pentru învinși.

Progresul Gheorgheni — Pragre- l 
sul Miercurea Ciuc 6—1 (5-0; 0-1; ■ 
1-0); Scorul este praa mare față dte 
situația existentă pe teren. Totuși, 
Progresul Gheorgheni merită vic
toria deoarece a jucat mai organi
za* atît în apărare cît și ta atac. 
Au marcat Kari (2), Alinași II 
(2), Fodor și Bala pentru învin
gători și Geczo pentru învinși.

Voința Sf. Gheorghe — Progresul 
Rădăuți 2—4 (0-0; 0-2; 212). Au 
marcat To-movici (2), Marchidan șj 
Marin pentru Progresul și Szek și 
Karacsoni pentru Voința.

1. OPRESCU

După întreceri uneori deosebit de 
interesante, competiția de tenis pe 
teren acoperit organizată de colec
tivul sportiv Constructorul S. M. 
din Capitală se- încheie astăzi, cînd 
se vor- desfășura finalele. Acest 
concurs la care au participat ma
joritatea jucătorilor fruntași bucu
reșteni a constituit o bună ocazie 
pentru verificarea stadiului lor de 
pregătire. Fără îndoială că, întîl- 
nirile au avut ca rezultat califi
carea în meciurile finale a jucăto
rilor, care s-a’4 pregătit mai temei
nic, atît din punct de vedere 
tehnic, tactic cît și fizic, a celor 
care s-au dovedit mai bine inspi
rați în acțiuni, care au fost mai 
calmi și hotărîți în momentele de
cisive ale partidelor susținute. De

Complexul „Alpinist R.P.R.”
Penitnu tniille de iubitori ai munți

lor rîndurile de mai jos vor fi desi
gur prilej ide bucurie. In ele se vor
bește despre introducerea complexu
lui „Alpinist al R.P.R.", despre re
gulamentul acestuia și despre mo
dul de obținere a insignei.

Este bine cunoscut faptul că tu
rismul și forma lui superioară de 
practicare, alpinismul, stat sporturi 
cu aplicativitate în viața de toate 
zilele, cuUivinid perseverența, cura
jul, spiritul colectiv, promptitudinea 
în luarea hotărîrilar, iuțeala, înide- 
mtoarea, rezistența pe orice vreme, 
etc. Avînidu-se în vedere această la
tură a .aplicativității alpinismului, 
s-ia inițiat complexul „Alpinist 
R.P.R.", mijloc de angrenare a ti
nerilor în practicarea acestui sport, 
care dezvoltă în ei dragostea pen
tru patrie, pentru frumusețile natu
rii, pentru viața ta aer liber.

Orice tînăr care a împlinit vîrst'a 
de 17 ani, are avizul medicului și 
este purtător al insignei F.G.M.Ai. 
sau G.M.A., poate deveni candidat 
al complexului „Alpinist .aii R.Pjl." 
urm în d să se pregătească pentru tre
cerea examenului teoretic și a pro
belor practice speciale. Aspiranții au 
dreptul să-și obțină toate normele 
pînă la un an de la diata primei nor
me trecute. In cazul depășirii ter- 
menului ei vor pierde normele obți
nute.

întrebările de control ale exame
nului teoretic sînt: 1. Importanța, 
scopul și conținutul alpinismului;
2. Carrcterid de aplicativitate al al
pinismului ; 3. Alpinismul In
U.R.S.S., ta R.P.R.. în țările de de
mocrație populară și în. țările capi
taliste ; 4. Geografia și’ gcomorfolo- 
gia. regiuarfor muntoase din hune 
și din R.P.R.: 5. Flora, fauna, bo
gății, ape, căi de comuwicație și 
populație în munte; 6. Orientarea 
ta mediul muntos; 7. Meteorologia 
ta munți; 8. Relieful zăpezilor și a- 
valainseior; 9. Alcătuirea unei echrkpe 
de ascensiune; 10. Materiale tehnice 
șl echipament alpin; 11. Noduri și 
metode de asigurare cu coarda. 12. 
Cățărătuira liberă și cu coarda; 13. 
Ascensiunea pe zăpadă și gheață ; 
14. Primejdiile în zona aJpină.; 15. 
Metode de salvare și prim ajutor ; 
16. Tabere și bivu.vcuri ; 17. Schiul 
alpin; 18. Multi late nailitate a, baza

INFORMAȚII 
Iată cum axată un buletin cu toa te pronosticurile exacte de La con

cursul nr. 6 (etapa din 13 februarie 1955):
I Dinamo Berlin — Chemie Karl Mărx Stadt (fotbal R.DsGk) 1

II Rotation Leipzig — Turbine Erfu rt (fotbal R.D.G.) X
III Empor Rostock — Aktivist Bries ke Senftenberg (fotbal R-D.G.) 1
IV. Motor Zwickau — Lokomotive Leipzig (fotbal R.D.G. X
V Wismut Karl Marx Stadt — Vorwărts Berlin (fotbal R-.D.G.) 1

VI Rotation Babelsherg — Chemi© Halle Leuna (fotbal R.D.G.) 1
VII Einheit Dresden — Fortschritt Meerane (fotbal R.D.G.) 1

VIII Dinamo București — Recolta M. A.S. (handbal mase. — sală) 1
IX Știința I.C.F. — C.C.A. Buc. (han dbal mașc. — sală) i
X Locomotiva Buc. — Flacăra Ploești (handbal mase. — vală) j

XI știința Timișoara — Metalul Reș ița (handbal mase. — sală) 1
XII Avîntul Deta — Voința Timișoara (handbal mase. — sală)

’ÎOGRAMUL CONCURSULUI PRONOSPORT Nr. 1
Etapa din 29 februarie 1955

I Turbine Erfurt — Dinamo Berlin (fotbal R.D.G.)
II Chemie Halle Leuna — Einheit Dresden (fotbal R.D.G.)

III Chemie Karl Marx Stadt — Emp or Rostock (fotbal R.D.G.)
IV Aktiwist Brieske Senftenberg — Rotation Leipzig (fotbal R-D.G)
V Wismut Karl Marx Stadt — Mot or Zwickau (fotbal R.D.G.)

VI Lokomotive Leipzig — Rotation Babelsberg (fotbal R-D.G.)
VII Vorwărts Berlin — Fortschritt Meerane (fotbal R.D.G )

VIII Știința I.C.F. — Recolta M.A.S. (handbal mase, sală)
IX Flacăra Ploești — C.C.A. Buc. (handbal mase, sală)
X Locomotiva Buc. — Dinamo Buc. (handbal mase, sa 1)

XI Știința Timișoara' — Tehnometal Timișoara (handoai mase. sală).
XII Metalul Reșița^ — Flamura roșie Jimbolla (handbal mase, sală)

MECIURI DE REZERVA

A. Flamura roșie Lugoj — S.M.T.C.F. Timișoara (handbal fem. sală)
B. Progresul Arad — Progresul Timi șoara (handbal mase, sală)
C. Constructorul Lugoj — S.M.T.C.F. Timișoara (handbal m. sală)
D. Recolta Giarmata — Avîntul Deta (handbal mase, sală)

★
A apărut programul Pronosport nr. 45 cu următorul cuprins:
— Buletinul săptămînii — un corn entariu al meciurilor cupr.nse In 

programul concursului Pronosport nr. 7 etapa din 20.11.1955.
— Antrenorul de stat Gică Popes cu despre sezonul de fotbal 1955.
— Prieteni ai Pronosportului.
— Un pronostic din București și... unul din Berlin.
— Jucătorii de fotbal transferați.
— Antrenorii echipelor de fotbal.
— Tănăsache Pronosport.

sigur că, în acest sens jucătorii 
care își vor disputa astăzi finalele 
celor două probe: simplu bărbați 
și dublu bărbați, vor căuta să 
scoată cît mai mult în evidență 
calitățile și sâ confirme compor
tările meritorii, pe care le-au avut 
în meciurile anterioare. De altfel, 
aceasta așteptăm și noi de la ju
cătorii Go’bzuc, T. Bădin, Schmidt, 
Zacopceanu și Năstase, care vor 
evolua astăzi de la orele 15,30 
în sala Recolta (șos. Iancului nr. 
130). Prima întttaire va fi finala 
probei de simplu bărbați dintre 
Cobzuc și T. Bădin, iar apoi 
va urma finala probei de dublu 
bărbați: Cobzuc, Năstase-Schmidt- 
Zacopceanu.

pregătirii speciale ; 19. Metode de 
antrenament; 20. Alimentația și
igiena alpinistului ; 21. întrecerile 
pe stinci; 22. Clasificarea traseelor 
și normele de clasificare ale alpi- 
niștilor.

Privind tabelul cu normete prac
tice speciale pentru obțtoerea insig
nei de alpinist al R.P.R., este lesne 
de înțeles faptul că un tînăr care a 
venit pentru prima oară pe muare nu 
poate cuceri insigna d;ntr-o dată, 
aceste probe implicînd o bună cu
noaștere a muntelui, o pregătire 
fizică generală și o cunoaștere a 
tehnicii mînuirii materialului alpin. 
Chiar înainte de .a deveni candidat 
al complexului, începătorul trebuie 
să participe la concursuri de orien
tare, la început mai ușoare, cu teme 
de gradul I apoi la cele care pun 
probleme de orientare mai dificile 
(gradul II).

Astfel, turistul începă;or va de
veni avansat, capabi să treacă pri
ma normă practică specială (con
curs complex de orientare, care in
clude : orientare-teme gr. II, arun
carea grenadei la țintă, montarea și 
damontiairea cortului, legarea în coar
dă și nodurile de bază, baterea de 
pitoane și metode de asigurare, 
transportarea unui aoc'dentat pe 
distanța de 500m., rapel pe coardă 
de 20 m. și urcarea pa coardă cu 
nod prusik la 5 im).

După aceasta pentru a-și cuceri 
insigna alpinistul va trebui să 
treacă cea. de a doua, normă prac
tică și anume să efectueze două 
ascensiunii? de gr. I B în perioada 
de vară. Conform noilor norme de 
clasificare sportivă, trasee alpine 
de gr. II sînt: Vailea Colților, Va
lea Bucșoitvlui, Valea Hornurilor, 
Valea Țapului (Bucegi), Valea Po
durilor. Padina lui Căilineț (Piatra 
Craiului), Creasta Tărîța, Creasta 
Netedul (Făgăraș), VîrfuL Retezat, 
dta Retezat, Vîrfurile Incul și Pie
trosul dta Rodna.

Curînd vom vedea pe poteciUe 
muiniți'l-or turiști începători, aspi
ranți la insigna de alpinist <al 
R.P.R. Le urăm succes, iar turiști
lor av.atiisaiți te urăm spoir la muncă 
și... sprijinul secțiilor dte turisim-a<l- 
pintani dsin cadrul cotk'cGvelor idrân 
cane fac parte.

pronosport



„Cupa 16
CICLISM. Primu-I ciclccros al a- 

nulm, orgamaat de colectivul Loco
motiva Grivița Roșie a rnsenmat un 
frumos succes; o organizare bună și 
un număr record de parlicipanți, 
aproape 130 de concurenți. cifră 
netot: Irată pwiă acum la o probă 
de ciclocros.

La categoria avansați, 71 de 
partkipanți și-au disputat în-tîieta- 
tea. prilejuind o cursă extrem de 
rapidă și cu sosiri strinse. Victo
ria a revenit ta: Ion Baciu (C.C.A.), 
care l-a întrecut pe ultimii metri 
pe *L Virile-r~ (Dinamo), după 
care au urmat, la scurte inter
vale: M. Voinescu (Dinamo), 
ȘL Poreceanu (C.C.A.), N. Chi- 
cocte-an (Dinamo Orașul Stadin), 
D. Glodea (Din, Ora.șuii Stalin), P. 
Nuță (Din.), A. Șelaru (Din.), F. 
Wittman (C.C.A.), G. Dumitrescu 
(Știința), M. Ștefănescu (Metalul), 
etc.

La categoria semi-curse, M. Du. 
mitrescu (Voința) a ocupat primul 
loc, urmat de N. Tudor (Metalul), 
G. Păunescu (Locomotiva), N. Nfe- 
defcu (Rez. Muncă), Ilie Uidilă 
(Voința) etc.

In proba feminină, Maria Ilies
cu (Metalul) a obținut o victorie 
detașată. Pe locuirile următoare s-au 
clasat în ondine : Cornelia Visarion 
(Progr.), Otf-liia Achim (Metalul), 
Elena Dorobanțu (Sc. de Tineret), 
Hermina Juhasz (Dinamo), Marla 
Tempea (Șc. de Tineret).

e 14 concurenți au tot parte la 
ciclocrosul organizat de comisia o- 
rășenească de ciclism din Cluj in 
colaborare cu colectivul sportiv Lo
comotiva. întrecerea, organizată în 
bune cond>ții*ni, a înregistrat un 
frumos succes.

Categoria curse: 1. Vai&ile Chișu 
(Loc.), 2. C. Nazarie (Loc.), 3. 
ĂL Luca (Loc.), începători: 1. V. 
Chioran (Loc.), 2. Iacob Păcuraru 
(Loc.). 3. Iudeu OlașuteaaMi (Loc.).

Cupa „16 Februarie" a revenit 
colectivului Locomotiva.

TENIS DE MASA. Vineri, sim- 
bătă și duminică s-au desfășurat 
In sălile Voința și Știința din Ca
pitală turneele finale ale competiției 
de tenis de mesă dotată cu „Cupa 
16 Februarie". In urma disputării 
tuturor jocurilor, clasamentele sunt 
•următoarele: echipe bărbați: 1.
Șlsnța InvățămnK 5 victorii; 2. 
Voința Lemn Mobilă I 1 v. 3. Vo
ința Lemn Mobilă II 3v. Echipe 

„Cupa de iarnă” la handbal
După tfisțrj-area jccsirtior pe- 

nuIUnei etape, clasamentul „Cu
pe: de iarnă' se prez'rtă astfel

1. Dinamo 6 9 6 1 2 162:143 13
2. Recolta 9 4 3 2 153:130 11
3. C.C.A. 9 5 1 3 147:140 11
4. Flacăra 9 5 0 4 139:145 10
5. Știința 9 3 0 6 159:165 6
6. Locomotiva 9 1 1 7 113:149 3

După această etapă n-a sur-
venit nici o modificare în cla
sament, totuși ca are însă 
danul de a fi readus pe prim 
pian problema cîștigă torului acestei 
competiții, problemă care părea oa
recum rezolvată. Intr-adevăr, suc
cesul echipelor Recolta și C.C.A., 
asociat cu îrifrîngerea frumtașilor 
clasamentului face ca doar ul
tima etapă să fotărească echipa 
cîștigătoare.

Și duminica aceasta, organiza
torii ne-au rezervat o surpriză, 
programind o scurtă dar intere
santă întiintre între două' echipe 
de „pitici". „Albii" și „albaștrii” 
s-au luptat cu indrirjire timp die 
30 de minute. „Albaștrii" au con
dus cu 2—0, dar au fost egalați. 
Lupta s-a terminat nedee să: '2—2. 
Rivalitatea sportivă dmfce , alibi" 
(elevi ai școlii medii nr. 19) și al
baștri" (elevi de la S.M.TiCtC.) 
rămîne încă desch’să.

Și acum, după ce rK-ani ocupat 
de întrecerea celor mici, să ve
dem ce isprăvi a-u făcut tei mari 
în etapa de duminică.

RECOLTA MAS. — DINAMO 6 
20—10 (19-5)

O ispravă cu care liderii clasa
mentului nu au de cc să se mîn- 
drească. E drept, ‘le-au lipsit din 
ech:pă -4 jucători. Aceasta nu scuză 
însă jocul dezorganizat, dezlîswut ,pe 
care l-au practicat și nu scuză nici 
faptul că au renc-nțat practic de ,.a 
m2» lupta, atunci eteri erau ccnduși 
cu 3—4 puncte.

învingătorii au lăsat o impresie 
bună. Prec zia în pase, mișcarea 
permanentă a jucătorilor aflăți în 
atac, centra-atacariie prompte și 
șuturile eficace, iată armele cu care 
Recolta M.A.S a obținut această 
victorie, la scor.

Arbitrul N. Șerban. a condus i 
bine ia .ropnza ăirtu.a. In partea a I

Februarie”
femei: 1. Știința Invățămint 3 vie- 
torii ; 2. Voința Lemn Mobilă 2v; ,
3. Progresul II lv.
• Sîmbătă după amiază la - Cluj 

în sala Progresul au avut loc în
trecerile din cadrul „Cupei 16 Fe
bruarie". La simplu bărbați pe pri
mul loc s-a clasat maestrul spor
tului Tiberiu Harasztosi, care a în
vins în finală pe Paneth cu 3—0 
(18, S, 18). Pe locurile 3 și 4 s-au 
clasat în ordine Zadlor și Demeter. 
La simplu femei, Margareta Tompa 
a dispus de Gavr.ilescu cu 2—0.

VOLEI — Mîine după amiază vor 
avea loc în sala Giulești din Ca
pitală ultimile întîtlniri din cadrul ! 
competiției d!e volei. Incepînd de la 
orele 15,30 se dispută meciurile: 
Locomotiva-Constructorul (fete) ; 
Progresul-Știința I.C.F. (fete) ; Pro- 
gresul-Dinamo IX (masculin) și Lo. I 
comotiva-Dinamo (masculin).

POPICE. Turneul die popice din 
București s-a încheiat cu victoria 
echipei Locomotiva, țarc a între
cut în finală echipa Progresul. Pe 
locul trei s-a clasat echipa Meta
lul

GIMNASTICA. BUCUREȘTI. 
Concursul din cadrul cupei „16 Fe
bruarie" a reunit în sala Progresul-
F.B.,  60 sportivi. S-au impus cu a- 
cest prilej: Kuno Knopp, Iulian Pe
trescu, Dorly Șerbu, Cristina Pe
trescu (FI. roșie), M. Bădulescu, R. 
Brătan și Maria Coandă (T.D.).

Clasamentele finale se prezintă 
astfel :

Băieți: 1. Col. ap. Comerț-Fl. 
roșie 427,40 pte. ; 2. Tî-n-ărul Dina- 
movist 317 pte. ; 3. Locomotiva
282,61 pte. 4. Progresul 172,41 pte.

Fete: 1. Locomotiva 310,50 pte.;
2. Col. sp. Comerț-Fl. roșie 287,46 
pte.; 3. Tînărul Dinamovist 268,39 
pte. ; 4. Progresul 236,99 pte.

e CLUJ. In aala Ianoș Herbak s-a 
desfășurat duminică concursul din 
cadrul cupei „16 Februarie" în care 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate :

Băieți: cat. a Il-a : 1. Ion Szabo 
50,25 p.; cat. a IlI-a: 1-2. Atila 
Palii și Ad. Szasz 53,35 p. Pe e- 
chipe : 1. Ianoș Herbak FI. roșie 
379,95 p.: 2. Voința 378,85 p.; 3. 
Metalul 373,05 p.

Fete ■ cat. a Il-a : Maria Babinski 
50,90 p. ; cat. a IlI-a: Dorotea 
Placrntani 47,80 p. Pe echipe : 1. 
Vomța 460 p. ; 2. Metalul 283,34 p.

doua a jocului a împărțit cu prea 
multă dărnicie loviturile de la 7 m.

Au marcat Niculescu (6), Crăciun
(4),  Partea (4), Stmiorr (3), Ivan 
(2) și Mișcăs pentru Recolta și 
Beck (3), Cemat (2), Wagner (2), 
Grutaniu, Mereu și Schwab pentru 
Dinamo.

C.C.A. — ȘTIINTA I.C.F. 21—>19 
(11-9)

Și de la C.C.A. au lipsit 4 jucă
tori. Totuși, deși în tunul compe
tiției pierduseră în fața studenților 
cu 14—19, de data aceasta mili
tarii au cîștigat. Nu încape nici o 
îndoială că puterea de luptă deo
sebită a fost unul dn factorii ho- 
tărîtori ai victoriei. Știința I.C.F. 
a făcut o partidă bună. Cu mai 
multă insistență și atenție în ul
timele minute de joc. rezultatul i-ar 
fi putut fi favorabil. Au înscris; 
Bulgara (6), Mejtert (5), Nedef 
(4), Lang (3), Schuler (2) și Opri- 
șan pentru C:C.A. și Gherbănescu 
(8), Dragau (5), Cemescu (3) și 
Predescu (3) pentru I.C.F.

FLACARA PLOESTI - LOCO
MOTIVA G. N. 13—11 (6—8)

Flacăra a fost la un pas de în» 
frîngere. Pînă în ultimele minute 
de jec scorul a fost tot timpul în 
favoarea feroviarilor

Autorii golurilor sînt : TiscHer 
(7), Teodorescu (2) Vutescu, Cîm- 
peanu, Velicu și Vîlvioi de la Fla
căra și Reimcsch (4), Costache (2), 
Dcnhard (3), Guidea și Rușcă d'e 
la Locomotiva.

★
Timișoara. — In „Cupa Sfatrtui 

Popular", dum'rtcă s-au înregistrat 
următoarele rezultate: seria l-a 
bărbați: Locomotiva Timișoara — 
Flamura roșie Jmtbolia 12—8 (6-5), 
Știtoța Timișoara — Metalul Re
șița 41—7 (1-3),
seria II-a bărbați: Metalul Electro
motor Tim. — Recolta Ghiarmata 
14—9 (5-5), Rezervele de Muncă 
Tim. - SMTCF Tim. 19—13 (546), 
Avîrrtul Deta — Voința Tim. 15—7 
(7-3) ; femei: Metalul Reșița — 
Voința Timișoara 3—1 (1-0); El. 
roșie Lugoj — -FI. roșie JimbMia 
2-2 <(0-1).

Vie activitate internațională
in preajma campionatului mondial de hochei

MOSCOVA. — Duminică, pe sta
dionul Dinamo din Moscova, echipa 
reprezentativă de hochei pe gheată 
a Uniunii Sovietice a susținut ul
timul meci în fața spectatorilor 
moscoviji, înainte de plecarea la 
campionatele mondiale, care se vor 
desfășura în Germania occidentală. 
Ecliipa Uniunii Sovietice a întîlnit 
echipa selecționată a orașului Mos
cova de care a dispus cu scorul 
de 4—1. In echipa reprezentativă 
nu a jucat Vsevolod Bobrov, care 
a asistat la joc ca simplu specta
tor. Poarta echipei orașului Mosco
va a fost apărată de Mîkrîtieean.

Luni dimineață lotul hocheiștilor 
sovietici a părăsit capitala Uniunii 
Sovietice plecînd la Varșovia unde, 
joi, 17 februarie pe stadiamil de 
iarnă din capitala R. P. Polone, se 
va desfășura întîlnirea internațio
nală prietenească de hochei pe 
gheață dintre reprezentativele U- 
niunii Sovietice și R. P. Polone. 
Hocheiștii sovietici vor pleca după 
aceea în R. D. Germană, unde vor 
susține cîteva întîlniri amicale, 
pentru ca apoi să-și continue dru
mul la Krefeld, locul de desfășu
rare al campionatului mondial.

STALINOGROD (prin tele
fon). In localitate a luat sfirșit 
luni seara un mare turneu inter
național de hochei pe gheață, la 
care au participat alături de echipa 
reprezentativă a R.P. Polone, echi
pa Norvegiei, selecționata orașului 
Stockholm și echipa U.D.A. Praga.

Moscova se pregătește să găzduiască întrecerea 
celor mai buni patiinatori ai lumii

Moscova va fi locul de întilnire 
al celor mai burii patinatori din 
lume, pentru desemnarea campionu
lui mondial. Timp de două zile, la 
26 și 27 februarie, gheața s'.ad'onu- 
lui Dinamo din capitala U.R.S.S., 
va găzdui una din cele mai impor
tante competiții internaționale ale 
actua.WiM sezon de iarnă.

De pe acum, așa cum a anunțat 
radio Moscova, secția unională de 
patinaj viteză a primit numeroase 
înscrieri. Și-au confirmat participa
rea cei mai buni patinatori din Sue
dia, Norvegia, Finlanda, R.P. Un
gară, R.P. Polonă, R, Cehoslovacă, 
Jaiponi.a, Statele Unite, Olanda, 
Austria, Germania Occidentală, An
glia, care se vor întrece alături de 
cei ai Uniunii Sovietice. Se par© 
că actuala ediție a campionatu’ui 
mondial va cunoaște un număr re
cord de concurenți și ide țări repre
zentate la tradiționala competiție.

In scopul de a afla noi lucruri 
despre apropiatele întreceri, am luat 
legătură’ telefonică ou ziarul ,,So- 
viețki sport" de unde am aflat o 
serie de amănunte interesante.

Stadionul Dinamo trăiește de pe 
acum clipele pregătiri'’or febrile în 
vederea înitimpinării oaspeților. 
Temperatura scăzută, care domnește 
la Moscova va permite amenajarea 
unei admirabile piste de gheață, ca
re va da posibilitatea patinatorilor 
să concureze în cele mai bune con-

La ^finișul cursei‘de 600 m. Nicolai Mamonov (URSS) și RoaldAas (Norvegia) iși dispută inttiefa 
'tea. Fază din meciul de patinaj viteză U.R.S.S. — Norvegia, desfă șurat in nocturnă pe stadionul Die 

„ namo din Moscova.

In prima zi a turneului echipa 
selecționată a R;P. Polone a de
butat victorioasă, dispunînd -de e- 
ehipa Norvegiei cu seorul de 3—1 
(2—0 ; 0—1 ; 1—0). In cel de al 
doilea joc al zikj ech-pa ceho
slovacă U.D.A. Praga a dispus de 
selecționata orașului Stockholm cu 
scorul de 5—2 (2—0, 1 — 1; 2—1). 
Duminica 13 februarie, ziua a doua 
a turm ului, echipa R. P. Polone a 
înregistrat o nouă victorie, reușind 
să dispună de echipa orașului 
Stockholm cu scorul de 7—2 
(2-0; 1-0; 4-2). In cel de al 
doilea meci al zilei, U.D.A. Praga 
a dispus de naționala Norvegiei cu 
scorul de 3—2 (2—0; 0—1; 1 — 1). 
Luni, echipa R. P. Polone a întil- 
nit formație cehoslovacă U.D.A 
Meciul s-a terminat cu rezultatul 
de 2-2 (1-0, 0-1. bl).

★
PRAGA 13 (prin telefon). Eve

nimentul cel mai de seamă în ac
tivitatea hocheiștilor cehoslovaci 
este fără îndoială întîlnirea cu e- 
chipa Canadei. După cum am mai 
anunțat, comisia centrală de hochei 
din cadrul C.C.F.S. din Praga a 
invitat echipa Canadei să susțină 
o intîlnîre amicală, înainte de înce
perea campionatelor mondiale. 
Conducătorii lotului canadian au 
fost de acord, astfel că dumminică 
20 februarie sportivii din Praga 
vor avea prilejul să urmărească 
pe stadionul de iarnă din capitala 

dițiuni, să înregistreze cele mai bune 
rezultate. Specialiști, pricepuți în 
amenajarea gheței. .lucrează pe sta
dionul Dinamo. întrecerile vor avea 
loc în nocturnă. In acest scop a fost 
revizuită complet instalația electri
că, instalîndu-se cît-eva reflectoare 
noi. Lumina lor revărsată pe oglin
da de gheață va da stadionului un 
aspect feeric.

Organizatorii se îngrijesc din vre
me pentru a asigura maximum de 
confort participanților, însoțitorilor 
și spectatorilor. Goncurenții vor a- 
vea ia dispoziție vestiare moderne, 
camere de odihnă călduroase, cabi
nete medicale etc. In afară de pista 
de concurs, pe terenul de antrena
ment se va turna o piștă de încăl
zire. De asemenea, se iau toate mă
surile pentru a facilita munca nu
meroșilor ziariști, corespondenți de 
presă, reporteri de radio, care vor 
fi pezenți la întreceri. Ei vor avea 
în incinta stadionului cabine telefo
nice din care vor putea transmite 
știri și relatări, chiar în timpul des
fășurării probator. Totodată, între
cerile vor fi transmise prin tele
viziune și radio.

A fost alcătuit colegiu; de arbi
tri, al cărui președinte este arborul 
de categorie unională M. Semenov 
(U.R.S.S.). Din colegiu vor mai 
face parte reprezentanți ai Uniunii 
Sovietice, Finlandei, Suediei, Olan- 
4e:. In z’lele întreceri'or sînt aștep

R. Cehoslovace întîlnirea dintre 
selecționatele R. Cehoslovace și 
Ganadei.

Sub denumirea de echipa orașu
lui Praga, selecționata cehoslovacă 
a susținut vineri un meci amical 
cu echipa suedeză Lexands. Victo
ria a revenit hocheiștilor ceho
slovaci cu scorul de 7—2 (4—2: 
2-0; 1-0).

KREFELD. Concomitent cu tra
gerea Ia sorii a echipelor, care își 
vor disputa titlul de campioană 
mondială, s-a făcut tragerea la 
sorți și a jocurilor din grupa B. Și 
în această grupă jocurile se vor 
desfășura sistem turneu după ur
mătorul program : 25 februarie :
Jugoslavia—Austria ; Olanda—R. 
P. Ungară ; Franța—Belgia ; Ita
lia—Germania Occ. B : 26 februa
rie : Jugoslavia—R. P. Ungară; 
Franța—Italia ; Olanda—Germania 
Occ. B; 27 februarie: Olanda— 
Belgia ; Austria—Germania Occ. B ; 
28 februarie : Jugoslavia—Belgia ; 
Franța—R. P. Ungară : Italia— 
Austria ; 1 martie; Italia—R. P. 
Ungară ; Jugos’ n in — Germania 
Occ. B ; 2 martie : Jugoslavia— 
Franța ; Olanda—Italia ; Belgia— 
Austria ;_3 martie: Olanda—Fran
ța ; Belgia—R. P. Ungară ; 4 mar
tie : Jugoslavia—Italia ; Austria— 
R. P. Ungară : Belgia—Germania 
Occ. B; 5 martie : Olanda—Au
stria ; Franța—Germania Occ. B. 
6 martie : Jugoslavia—Olanda ; R. 
P. Ungară—Germania Occ. B; 
Franța—Austria și Italia—Belgia.

tați să sosească la Moscova prese-4 
dintelle Federației Internaționale de 
Patinaj-viteză, Hoch (Elveția) și 
vicepreședintele Federației, Loftman 
(Suedia).

Secția unională de patinaj vite» 
ză din C.C.F.S. al U.R.S.S a anun» 
țat formația echipei, care va repre-> 
zenta Uniunea Sovietică la aceste 
campionate. Ea se compune din 
campionul mondial pe anul 1954 
Boris Silkov, campionul mondial pa 
1953 Oleg Goncearenko, patinatorii 
funfași Sakrtienko, Grișin, Ki-s-lov 
și alții.

Adversarii lor cei mai puternici 
sînt patinatorii suedezi și norvegieni, 
care în actualul sezon au dominat 
întrecerile desfășurate alît în ță
rile nordice cît și în apusul Euro
pei. Anul acesta s-a făcut remarcat 
tînărul patinator suedez Sigge E- 
riksson, care, recent, la Falun, a 
cucerit titlul de campion al Europei. 
Merită să fie citați de asemenea, 
norvegienii lalmar Anderssen, fost 
qampion mondial și olimpic și 
Roald Aas, un bun patinator pe dis
tanțe lungi, olandezul K. Broekman 
fost recordman al lumii, în cursa de 
5.000 m și finlandezul K. Salomaa, 
reputat sprinter.

Este deci lesne de înțeles, inte
resul deosebit manifestat de iubi
torii pairnajului, față de această 
■nouă confruntare a celoir maii bunii 
patinatori de viteză djn lume.



Primii campioni de schi ai R.P.R. pe anul 1955
— 10 km. fete: Elena Zangor (Progresul)

— 15 km. băieți; Const. Enache (Dinamo)
POIANA STALIN, 14 (Prin te

lefon de la trimisul nostru). —
Astăzi, în zori, cînd antrenorii 

pentru probele de fond ai asociații
lor, care participă la campionatele 
de schi ale R.P.R., au ieșit din 
cabane pentru a alege ceara, au 
avut o mare sunpriză. Cerul, care 
fusese senin pînă noaptea tîrziu, 
se acoperise de nori grei, preves
tind o nouă ninsoare. Așa a și fost. 
In curînd, au încăput să cadă fulgi 
mici, dar deși. Problema cerei a 
fost însă rezolvată de toți, destul 
de bine. De aceea, puțini au fost 
concurenții, care au invocat scuza 
unui ceru t necorespunzător. Și 
trebuie să spunem că ninsoarea 
s-a schimbat, în timp ce concuren
ții parcurgeau prima buclă a tra
seului de 15 lan. Au căzut, in con
tinuare, fulgi mari care au format 
un strat de zăpadă grea. Totuși, 
în ciuda tjmpu'ri defavorabil, re
zultatele înregistrate sînt bune. A- 
cest fapt se datorește, în primul 
rtnd, eforturilor depuse de partici
pant.

Traseul a fost alcătuit . dintr-o 
buclă de 5 km. pentru fete și 7,5 
km. pentru băieți. In acest fel, 
spectatorii au putut urmări ușor 
întrecerea. De adăugat, de aseme
nea, că în proba băieților s-a dat 
plecarea la cite doi concurenți, con
form noilor prevederi ale regula
mentului. Vă închipuiți, deci, ce 
interesant a fost de urmărit o ast
fel de întrecere, cînd la un minut 
după ce a luat startul perechea D. 
Frățilă — Gh. Sofran au plecat in 
cursă C. Enache și Aron Olteanu. 
La un minut după aceștia au luat 
plecarea M. Crăc un și Gh. Neguș. 
Și asemenea situații au mai exis
tat, astfel că lupta pentru primele 
locuri s-a angajat încă de la start.

Concurenții trecind de două ori 
pe la locul de unde luaseră pleca
rea, ne-am putut da seama tot 
timpul de situația lor în cursă. 
Ce-i drept, primii clasați .au trecut 
la diferențe, greu de perceput fără 
ajutorul cronometrului. După 7,5 
km, Enache luase un avantaj de 
65 sec. față de M. Crăciun. Numai 
M. Aldescu, tovarășul lui de colec
tiv, reușise să se apropie la câteva 
secunde de Enache. Pe prima buclă 
au mers remarcabil: D. Frățilă. I. 
Sumedrea, Gh. Olteanu, I. Cimipoa. 
Acesta din urmă putea ocupa un 
loc și mai bun, dacă nu slăbea 
tempo-u' în a doua parte. De fapt, 
aproape toți participant ii au luptat

Actualități din U. R. S, S.
CICLISM PE ZAPADĂ

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite:

Asociația sportivă studențească 
,.,Nauka” a organizat o cursă ci- 
clistă pe distanța de 50 km. care 
s-a desfășurat pe o șosea acoperită 
cu zăpadă din apropierea Mosco
vei. La această competiție au luat 
parte sportivi din Moscova, Kiev 
și Minsk. Victoria a revenit ciclis
tului din Moscova B. Mihailin care 
a acoperit 50 km. în timpul de lh 
27’51”4/10. Asemenea întreceri' ci
cliste in timpul iernii au fost orga
nizate și de alte asociații sportive, 
care își pregătesc în prezent echi
pele în vederea participării la pri
ma cursă ciclistă de fond cu ca
racter unional din primăvară. A- 
ceastă cursă se va desfășura tn 
luna martie în Asia centrală, pe 
traseul Tașkent-Samarkand-Taș- 
kent și va cuprinde 8 etape.

Campionatul de
In runda a doua a campionatu

lui de șah al Uniunii Sovietice nu
mai două partide s-au terminat cu 
victoria uneia din părți. Campionul 
mondial, Mihail Botvinlc l-a învins 
după mari complicații pe tînărul 
Antoșin, într-un final de turnuri și 
pion,!. Profitînd de o inexactitate a 
lui Lisițîn, Simaghin a înscris a 
doua victorie în turneu. El a cîști- 
gat și partida din prima rundă cu 
Korcinoi, întreruptă vineri. Celelalte 
partide: Petrosian-Gheller, Mikenas- 
Spasski, .Kones-Averbach, Korcinoi- 
Smîslov, Borisenko-Fuirman, Tai- 
manov-Flohr și Kan-Ilivițki s-au 
terminat remisă. Fără să mai reia 
jocul Borisenko a cedat in partida 

din toate puterile în condiții difi
cile, create de zăpada abundentă, 
care a căzut tot timpul și care con
tinuă să cadă și în momentul în 
care telefonez, îngreunând pregătirea 
pîrtiitor pentru celeilalte probe.

Interesantă a fost și cursa fete
lor pe un traseu de 10 km. De la 
început, Elena Zangor și-a dovedit 
buna pregătire și, după ce a par
curs prima buclă, și-a asigurat un 
avantaj de 7 min. față de concuren
ta care luase startul înaintea ei. 
Lucia Tabără. Cea mai puternică 
adversară a Elenei Zangor a fost 
Iuliana Simon, față de care ciști- 
gase doar 35 sec. Celelalte parti
cipante, mai ales cele clasate de la 
locul IVin jos, au arătat o slabă 
pregătire fizică și tehnică. Este 
concludent faptul că Elisrbeta Deac 
a reușit să ocupe locul IV numai 
datorită pregătirii sale fizice mai 
bune, deoarece tehnica sa a fost 
destul de rudimentară.

Iată rezultatele tehnice:
FOND - FEMEI 10 km.: Elena 

Zangor (Progresul) 49:39,0 min. 
campioană a R.P.R. pe anul 1955; 
2 Iuliama Simon (mdiv.) 51:08,0 
min.; 3. Elena Tampa (FI. roșie) 
52:24,0 min.; 4. Elisalbeta Deac 
(Știința) 54:52,0 min.; 5. Hermina 
Herberg (FI. roșie) 56:14,0 min.; 
6. Etelka Varga (Voința) 58:54,0 
min.; 7. Elena Moreiianu (Locomo
tiva) 59:07,0 min.; 8. Herta Schus
ter (FI. roșie) 59:54,0 mirt.

FOND BARBAȚI 15 km.: 1. 
Constantin Enache (Dinamo) 
1:00,00 ore; campion al R.P.R. pe 
1955. 2. Manole Aldescu (Dinamo) 
1:00,27; 3. Dumitru Frățilă 1:01,31;
4. Gh. Olteanu (Dinamo) 1:01,39;
5. Moise Crăciun (C.C.A.) 1:01,54;
6. Ion Sumedrea (Dinamo) 1:02,28;
7. Ion Cimipoia (C.C.A.) 1:02,30;
8. Mircea Ducaru (Dinamo) 1:02,50;
9. Florea Lepădata (C.C.A.) 
1:03,45; 10 Va-sile Birnea (Dinamo) 
1:04,25; 11. D-tru Enache (Dinamo) 
1:04,27; 12. Gh. Neguș (Dtoaimo) 
1:05,35 ore.

Campionatele vor continua marți 
(N.R. astăzi), după următorul pro
gram: 10.30: Sărituri pentru com
binata nordică: 14.00: slalom uriaș 
Bărbați: 15.30 slalom uriaș-femei. 
In programul de miercuri sînt in
cluse proba de fond 5 km-femei 
(orele 9.00) și ștafeta 4x10 km. 
bărbați (orele 10.00).

T. VORN4CU

ALEXEI GURLȘEV, CEL MAI 
EFICACE HOCHEIST SOVIETIC

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite:

După cum s-a anunțat campiona
tul unional de hochei pe gheață pe 
anul 1955 a luat sfirșit cu victoria 
echipei TSK-MO (Clubul sportiv 
central a’ Ministerului Apărării 
U.R.S.S.) Dintre echipele partici
pante la ediția din anul acesta a 
campionatului, cel mai mare număr 
de goluri — 143 — au fost în
scrise de „Aripile Sovietelor” Mos
cova. Titlul de goigeter al campio
natului a revenit hocheistutai Alexei 
Gurișev '( Aripile Sovietelor) care a 
înscris 41 «ie puncte. El este urmat 
de Alexandr Uvarov (Dinamo Mos
cova) cu 37 puncte înscrise și Vse
volod Bobrov (TSK-MO) cu 25 
puncte. Toți trei au fost selecțio
nați să joace în echipa reprezen
tativă de hochei pe gheață a 
Unitmii Sovietice.

ah al U. R. S. S.
ou Smîslov întreruptă în prima 
rundă, iar Flohr a căzut de acord 
cu Ilivițki asupra remisei. Gheller 
a cîștigat la Scerbakov după un joc 
precis. In runda a doua acesta din 
urmă a întrerupt, pentru a doua 
oară, partida eu Kotov.

In clasament conduce Simaghin 
cu două puncte.

Aseară s-a jucat cea de a treia 
rundă. Iată rezultatele:

Petrosian-Kotov ’/î-Vz: Botvinik- 
Scerbakov 1-0; Spasski-Antoșin 
1-0; Averbach-Miikenas ’A-'/z; 
Simaghin-Keres 0-1; Furman-Kor- 
cinoi Vz-'/z; Flohr-Borisenko ^-'/z.

Celelalte partide s-au întrerupt.

Fotbalul
peste hotare
TURNEUL FOTBALIȘTILOR CE
HOSLOVACI ÎN GERMANIA OC

CIDENTALA

Praga 13 (prin telefon).— Prima 
întâlnire din cadrul turneului a 
echipei Spartak Sokolovo in Ger
mania occidentală s-a desfășurat 
în nocturnă la Karlsruhe, în com
pania unei selecționate a orașului. 
Victoria a revenit gazdelor cu 6-2 
(3-0).

Al doilea meci al fotbaliștilor ce
hoslovaci s-a desfășurat duminică. 
Spartak Sokolovo a învins echipa 
F. C. Freiburg cu 3-2 (1-1) prin 
punctele înscrise de Svoboda și 
Stary (2). Miercuri la Numberg 
Spaptak va întîlni echipa F. C. 
Numberg.

CAMPIONATUL DE FOTBAL 
AL R.D. GERMANE

Singurul meci din campionatul de 
fotbal al R. D. Germane al cărui 
scor a surprins oarecum, a fost cel 
cu care Dinamo Berlin a cedat pe 
teren propriu echipei Chemie Karl 
Marsstadlt cu 0-3. Dinamoviștii stat 
la cea de a patra îwfrîngere conse
cutivă !

Empor Rostock și Wisimut K-arl 
Marxstadt — neînvinse pe teren 
propriu — au întrecut pe Aktivist 
cu 2-0 și irespecttv pe Voirwărts 
Berlin cu 3-0.

Celelalte rezultate: Turbine Er
furt — Rotation Leipzig 1-1; Ro
tation Babelsberg — Chemie Halle 
Leunia 6-1 ; Fortschritt Meerane — 
Einheit Dresden 1-2.

Clasamentul se prezintă astfel :
1. Turbine Erfurt 18 9 6
2. Wlsmut K. M. St. 17 8 4
3. Lokom. Leipzig
4. Einheit Dresden
5. Dinamo Berlin
6. Rotation Leipzig
7. Empor Rostock
8. Motor Zwickau
9. Aktiwist

TO. Chemie K.M.S.
11. Vorwărts Berlin
12. Rotation Babel*
13. Chemie Leuna
14. Forts. Meerane

3 38:18 24
5 41:29 20

18 8 4 6 25:25 20
18 9 2 7 46:41 20
18 9 1 8 32:31 19
17 6 6 5 33:34 18
18 8 2 8 19:21 18
17 8 1 8 29:27 17
17 7 3 7 26:29 17
17 6 5 6 26:30 17
17 6 5 6 24:30 17
18 6 2 10 24:28 14
17 6 2 9 21:32 14

17 4 1 12 22:35 9

A ÎNCEPUT ACTIVITATEA COM- 
PETIȚIONALA IN R. P. UNGAtRA

Duminică, echitpele de prima ca
tegorie au susținut primele jocuri 
din cadrul Cupei R. P. Ungare — 
ediția 1955. Iată rezultatele înre
gistrate : Honved — Nagybatcny 
11-0; Dyosgyori Lokomotiv—Gyon- 
gyos 10-0 , Salgotarjăni Bănyâsz— 
Egri Petofi 3-0; Csepeli Vasas — 
Beretyd 23-0, Legiero — Szolnoki 
Dozaa 2-1; Dozsia Budapesta — 
Sortex 10-1 ; Kinnz-si — Vasas Tur
bo 11-0; Voros Lobogo — Csepeli 
Szikra 16-0.

■A-
a Echipa poloneză C.K.W.S., care 

se antrenează actualmente la Bu
dapesta, a jucat vineri în campa
nia echipei Szikra. Victoria a reve
nit oaspeților cu 3-1.

• In orașul indian Madras s-a 
desfășurat la 12 februarie intilni- 
rea prietenească de fotbal dntre 
echipele selecționata fotbaliștilor 
sovietici și echipa reprezentativă a 
Madrasului.

Jocul a luat sfirșit cu scorul de 
6—1 în favoarea echipei sovietice.

0 La Udine (Italia) s-a desfă
șurat întiln-irea internațională de 
fotbal dtatre echipale Partizan (Bel
grad) și Udinese. Victoria a reve
nit fotbaliștilor iugoslavi cu scorul 
de 2—1.

0 Congresul Federației Interna
ționale de bob, desfășurat la St 
Moritz, a hotărtt ca ediția campio
natelor mondiale din anul 1958 să 
se desfășoare în California în loca
litatea Squaw Valley.

0 In cadrul unor concursuri atle
tice în sală „Pastorii1 zburător"— 
așa cum este poreclit Bob Richards 
— a înregistrat două performanțe 
de peste 4.65 m. la săritura cu pră
jina. In FiLadelfia el a sărit 4,66 m. 
iar la Washington 4,67 m.

0 Intre 25 iunie și 2 talie se va 
desfășura turul ciclist al Austriei. 
Anul acesta vor participa cicliști 
din 10 țări și anume: R. Ceho
slovacă, R. P. Ungară, Belgia, 
Saar, Germania occidentală. Lu
xemburg, Italia, Suedia, Franța, 
și Austria. Cea maii lungă eta.pă' 
este Graz-Viena (210 km.), iar cea 
mai scurtă: Innsbruck-Bruck Fusch 
(143 km.).

0 La campionatele mondiale de 
patinaj artistic care se vor desfă

Rinuna Jukova (U.R.S.S.) este noua campioană 
mondială de patinaj viteză

Helsinki (Agerpres). —■ TASS 
transmite:

In micul orășel finlandez Kuopio, 
Ia 12 și 13 februarie s-aiu desfășu
rat întrecerile d'in cadrul campio
natelor mondiale feminine de pa
tinaj viteză. Echipa Uniunii Sovie
tice a fost .alcătuită din campioa
na mondială Lidia Selihova, cam
pioana unională pe anod 1955, Ta
mara Rîlova, Rimma Jukova. Sofia 
Kondakova, Ronoia Manișova și 
Vera Postnikova.

Campionatul a stimit un mare 
interes în rânduirile amatorilor de 
sport din Finlanda.

Concursul a început cu disputa
rea probei de 500 m-, în care pe 
primul loc s-a clasat sportiva so
vietică Tamara Rîlova cu timpul 
de 48”9/10. Locul doi a fost ocupat 
de Sofia Kondakova (U.R.S.S.) cu 
49”l/10, iar pe jocul trei s-a cla
sat Rimma Jukova.

Proba de 3000 m. a fost câștigată 
de patinatoarea sovietică Rimma 
Jukova care a acoperit distanța in 
timpul de 5’33“l/10. Pe locul doi 
s-a clasat finlandeza Huțtunen — 
5'37”3/10, iar pe locul trei Tamara 
Rîlova — 5’40“9/10.

In ziua a doua a concursului, 
întrecerile au fost urmărite de peste 
12.000 de spectatori. In centrul a- 
tenției publicului erau patinatoa
rele sovietice care au arătat o înall- 
tă tehnică și o excelentă pregătire 
fizică.

In cursa de 1.000 m., sportivele 
sovietice au ocupat primele șase

Un antrenor maghiar
BUDAPESTA— M.T.I. transmite: 

Bella Votenitik, de 14 ori interna
țional ta echipa de fotbal a Unga
riei, s-a înapoiat în R. P. Ungară 
după ce a locuit timp de 20 de 
ani în- Elveția și Luxemburg. Rănit 
grav în cursul unui joc ta 1934, 
Volentik a trebuit să renunțe la 
activitatea competițională. In Un
garia, el n-a putut găsi nici un 
post de antrenor, fiindl nevoit să 
plece ta străinătate, stabiiltadu-'se 
în Elveția, unriie a antrenat echi
pele F. C. Lausanne (campioana 
Elveției) și Young Boys, care a cîș
tigat cea de a 20'a ediție a Cupei

Reuniune hip’ca 
internaționala

HELSINKI, (Agerpres). — 
TASS transmite:

In orașul Kouvola a avut loc cea 
de a treia reuniune hipică la care 
au participat cai-i trăpași sovie
tici și finlandezi. Au fost de față 
peste 10.000 de spectatori, printre 
care ministrul Afacerilor Externe 
al Finlandei, Virotataen și amba
sadorul Uniunii Sovietico, V. Z. 
Lebedev.

Trăpașii sovietici au arătat d&n 
nou o formă excepțională, obținând 
un mare succes. In cele 11 curse 
disputate, trăpașii din hergheliile 
sovietice s-au clasat de 11 cri pe 
primul loc, de 11 ori pe locul doi 
și de 8 ori pe locul trei.

șura între 15 și 18 februarie la 
Viena s-au înscris 12 țări cu un 
număr total de 104 concurenți. 
Participă concurenți din: R. Ceho
slovacă, R. P. Ungară, Australia, 
Canada, S.U.A. Olanda, Franța, 
Italia, Austria, Eilyeția, Anglia și 
Germania occidentală.

e Campionul olimpic la triplu 
salt A. F. da Silva (Brazilia) a 
înregistrat în cadrul unui concurs 
desfășurat de curînd o săritură de 
15,56 m. (Recordul mondial, deținut 
de L. Scerbacov (U.R.S.S.) este de 
16,23 m).

0 In ultima ședință a Federației 
Internaționale de box amator 
(AIBA), care a avut loc la Londra, 
au fost luat în discuție pregătirile 
care se fac în vederea campionate
lor europene de box ce se vor des
fășura între 17 mai și 4 iunie la 
Berlin. AIBA a hotărît să recunoas
că oficial turneul de box care va 
avea loc în august 1955, la Varșo
via, cu prilejul Festivalului Mondial 
al Tineretului și a ales pe termen 
de 5 ani un comitet de arbitraj al 
Federației Internaționale de box a- 
mator.

0 In zilele de 26 și 27 februarie 

locuri. Cel mai bun thnp a fost ob
ținut de Sofia Kondakova care a 
parcurs distanța în timpul de 
l’40”9/10. Pe locul doi s-a clasat 
Vera Postnikova cu l’42”l/10, iar 
pe locul trei Rimma Jukova cu 
l’42’’4/10. In proba, de 5.000 m., 
patinatoarea- sovietică Rimma Ju
kova, alergând în pereche cu fim’an- 
dezia Htrttanen, a obținut timpul de 
9’26”4/10. Huttunen s-a clasat pe 
locul doi cu 9’30”6/10, iar locul trei 
a fost ocupat de Tamara Rîlova — 
9’39”9/l0.

După înmtaarea premiilor la a-' 
ceasta probă, crainicul a anunțat 
că titlul de campioană mondială 
absolută la patinaj viteză pe anul 
1955 a fost cucerit de sportiva so
vietică Rlmma Jukova. In aplauzele 
publicului, arbitrii au înmînat Rim- 
mei Jukova medalia de aur și tra
diționala cunună de tauri. Apoi Jtt- 
kova a făcut un tur de onoare pe 
gheața patinoarului.

La totalul punctelor, patinatoarele 
sovietice au cucerit primele trei 

locuri îțj clasamentul general. Pe 
locul întîi, Rimma Jukova a obți
nut 212,857 puncte, Tamara Rîlova 
a ocupat locul doi cu 215.007 
puncte și Sofia Kondakova locul 
trei cu 215,563 puncte. Patinatoarea 
finlandeză Evi Hirttunen s-a clasat 
pe locul patru cu 216,157 puncte.

Intr-o luptă dîrză pe pista de 
gheață, patinatoarele sovietice au 
cîștigat 13 din cele 15 medalii puse 
în joc. E-'e au obținut 5 medalii de 
aur. 3 medatii de argint și 5 de 
bronz.

s-a reîntors in patrie
Elveției. Din 1952 Volentik a deți
nut funcția de antrenor federal iu 
Luxemburg.

Cu prilejul reîntoarcerii în țară. 
Volentik a declarat: ,Doresc sd 
pun experienfa mea in serviciul fot
balului maghiar. Am asistai la nu
meroase jocuri internaționale sus
ținute de echipele maghiare de fot
bal, precum și la ultimul campio
nat mondial și pot afirma că spe
cialiștii de fotbal consideră echipa 
R. P. Ungară drept cea mai bună 
din lume, în ciuda eșecului suferit 
în finala de la Berna".

(Agerpres)

întrecerile internaționale 
ale sportivilor bulgari

SOFIA, (Ageirpres). — BTA 
transmite:

In cursul lundț februarie și la 
începutul lunii martie, sportivii 
bulgari vor lua parte la niai multe 
competiții internaționale, organizate 
peste hotare. La sfârșitul lunii fe
bruarie, în Italia va avea loc un 
concurs internațional de schi la 
care va participa și o echipă de 
schiori bulgari. O echipă de scri
mă dta R.P. Bulgaria, Va pleca în 
R.D. Germană, pentru a lua parte 
la turneul tatemiaționa-l de la 
Leipzig.

va avea loc la Berlin un concurs 
internațional de atletism, la care 
va participa și o echipă de sportivi 
polonezi. Printre aileții polonezi 
care vor face deplasarea se numără: 
Levandowski, Iwanski, Fabrikov- 
ski, Adamczik, Bugala, Ilvicka și 
alții.

0 La campionatele mondiale d» 
tenis de masă, care vor avea loc 
între 16 și 24 aprilie la Utrecht 
(Olanda) s-au înscris pînă acum 
peste 2000 de concurenți din 57 
țări.

0 In cadrul camp onatului de 
gimnastică al U.R.S.S., rezervat 
studenților, victoria la bărbați a 
revenit lui Valentin Muratov aspi
rant la Institutul pedagoge din 
Moscova, iar la femei studentei 
Galina Rudko, de la același ins
titut.

0 In vederea cursei cicliste ;
Praga—Berlin—Varșovia, cicliștii 
polonezi se află în tabăra de pre
gătire de la Zakopane, urmind ea 
în luna martie să înceapă antrena
mentele de șosea în Silezia.
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