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Pentru îmbunătățirea activității 
în cadrul colectivelor sportive școlare

XT NA DINTRE importantele sar- 
AJ cini ale școlilor de toate gra

dele din țara noastră este și aceea 
ca în cadrul educației comuniste 
a tinerei generații să asigure și 
o temeinică educație fizică a tine
retului. Așa după cum ne învață 
minunata experiență a școlii so
vietice, educația fizică trebuie să 
devină și în țara noastră unul 
din cele mai importante mijloace 
de educație comunistă a tinerei 
generații, pentru întărirea sănătății 
elevilor și în acțiunea pregătirii 
lor pentru muncă și apărarea Pa
triei.

Pentru atingerea acestui obiec
tiv, astăzi în școli se împletește 
în mod ideal educația tehnică 
multilaterală a tineretului cu o 
serioasă pregătire fizică, efectuată 
în orele de educație fizică cuprin
se în programa analitică. Dar nu 
numai atît. In dorința de a asi
gura tineretului studios din țara 
noastră posibilitatea de a-și dez
volta măiestria sportivă, pe lîngă 
fiecare școală medie sau elemen
tară și pe lîngă fiecare institut 
de învățămînt superior au luat 
ființă colective sportive, în ca
drul cărora se desfășoară o rod
nică activitate, prin antrenamente 
serioase și prin participarea la 
eompet ții.

Astfel, la școala medie de 10 
ani (fete) din Bacău, colectivul 
sportiv are patru secții pe ramu
ră de sport (gimnastică, volei, a- 
tletism. și baschet), care au ob- 
ținur frumoase succese. In ca
drul acestor secții se pregătesc 

o serie de tinere eleve, fruntașe la 
învățătură și fruntașe fn sport 
Este cazul elevelor Wilma As- 
taloș. Maroa Bredan, Elena Jaliu, 
Maria lordache și Valeria Ro
man, care sînt primele atît pe 
terenul de sport cît și la învăță
tură.

Un exemplu concludent în a- 
ceastă privință ni-1 oferă profeso
rul Cornel Barbu, de la școala 
medie de 10 ani din Deva, unde 
activitatea colectivului sportiv se 
desfășoară după un program bine 
stabilit. Orele de colectiv sportiv 
înseamnă pentru elevii acestei 
școli momente plăcute. în care ei 
își ridică măiestria sportivă cu 
ajutorul profesorului Cornel Bar
bu. Asemenea profesorului Cornel 
Barbu sînt și profesorii T. Mol
nar. V. Radar, M. Bardocz, V. 
Naghy și Al. Papp, toți din Tg. 
Mureș, care dovedesc o intensă 
preocupare pentru orele de colec
tiv sportiv în cadrul școlilor unde 
activează.

Din păcate, nu peste tot este 
înțeles rolul Important pe care îl 
an orele de colectiv sportiv în 
cadrul activității sportive a elevi
lor și studenților. Mai există încă 
și astăzi directori de școli care 
privesc cu nepăsare problema ac
tivității sportive extra-școlare a 
tinerilor elevi. Despre ce activi
tate sportivă extra-școlară mai 
poate fi vorba la școala medie
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școlilor și profesorii de 
fizică. In special prnfe- 
educație fizică au dato- 
se preocupa temeinic de 

care se desfășoară acti-

de băieți nr. 7 din București, un
de directorul Dobre nu privește 
sportul „cu ochi buni" î

Dar și mai grav este faptul că 
chiar unii profesori de educație 
fizică neglijează activitatea din 
cadrul orelor de colectiv sportiv 
Astfel, profesorul A. Bolocan de 
la școala medie tehnică de cen
trale electrice din Craiova, unde 
există multi tineri și tinere cu 
reale aptitudini pentru diferite 
sporturi, nu se mai ocupă deloc 
în ultima vreme de pregătirea și 
creșterea lor. De asemenea, pro
fesoarele Mia Cristea și Anastasia 
Popescu de la l:ceul de fete 
Timișoara nu ajută în muncă 
profesoara Dora Bundra, care 
ocupă permanent de orele de 
lectiv sportiv ale elevelor.

Problema orelor de colectiv 
trebuie să fie tratată superficial 
nici de profesorii de educație fi
zică* și nici de directorii școlilor. 
In cadrul acestor ore cresc și se 
dezvoltă nenumărate talente tine
re. Astăzi mișcarea de cultură fi
zică și sport se mîndrește cu spor
tivi fruntași ca Iolanda Balaș, 
Ella Zeller, Elena Leuștean, A- 
iexandru Popescu, Gabriel Geor
gescu și alții, care s-au ridicat 
pe trepte înalte în activitatea spor
tivă pornind din cadrul colective
lor sportive școlare.

Pentru îmbunătățirea activității 
în cadrul orelor .de colectiv la șco
lile de toate gradele, este necesa
ră o strînsă colaborare între di
recțiunile 
educație 
sorii de 
ria de a 
felul în 
vitatea în colectivele sportive șco
lare. Aceste cadre tehnice au sar
cina de a contribui la educarea e- 
levilor și elevelor prin orele de 
colectiv sportiv, întărind spiritul de 
organizare și disciplină al acestor 
tineri. M. L Kafinin spunea că : 
profesorul de educație fizică tre
buie să fie un educator plin de 
energie creatoare și să transmită 
energia și combativitatea lui ca
piilor de a căror educație se o- 
cupă.

La rîndul lor, secțiile de învă- 
țămînt ale sfaturilor populare vor 
trebui să supravegheze atent fe
lul în care se desfășoară activi
tatea colectivelor soortive școlare, 
urmărind atit activitatea elevilor cît 
și pe aceea a profesorilor. Secțiile 
de învățămînt pot și trebuie să 
sprijine cererile juste ale colective
lor sportive școlare, pentru ca a- 
cestea să-și poată dezvolta activi
tatea.

Acordînd toată atenția orelor de 
colectiv sportiv se poate asigura 
succesul activității sportive din 

școlile de toate gradele, contri
buind în același timp Ia ridicarea 
măiestriei sportive a elevilor și ele
velor și la creșterea unei generații 
tinere, călită din punct de vedere 
fizic și moral.
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Âm semnat pentru viață
Citind Apelul Consiliului Mon

dial al Păcii mi-am dat seama că 
nu poate exista om cinstit în lume 
care să rămînă departe de această 
chemare la luptă pentru apărarea 
vieții, pentru apărarea viitorului 
omenirii întregi. Cum am putea râ
turile nepăsători in fața pericolului 
care amenință pacea căminelor 
noastre, viețile atîtor oameni, ale 
ființelor dragi? Acest pericol îl 
constituie uneltirile războinice ale 
cercurilor agresive imperialiste1, 
planurile acestora de a folosi ener
gia atomică în scopul exterminării 
în masă a popoarelor.

Simt sportiv. In întreceri priete
nești, pe stadioane, am apărat de 
mai muilte ori culorile patriei iu
bite. Am văzut în vara anului 1953 
la București și anul trecut la Bu
dapesta, mii de tineri veniți din 
toate colțurile lumii pentru a-și uni 
glasul în apărarea cauzei păcii, de 
caire este strîns legat viitorul lor, 
ziua de rnîine pe care vor să o 
trăiască învățînd, muncind, bucu- 
rîndu-se de viață. Imperialiștii nu 
vor să țină seama de o realitate 
atît de evidentă, aceea că popoa
rele doresc pacea și nu numai atît, 
că ele sînt hotărîte să o apere, 
fiindcă pacea este bunul lor cal 
mai de preț. Că este așa o dove
dește cu prisosință a vin tul, cu care 
se desfășoară campaniile pentru 
semnarea Apelului de la Viena tn 
diferite țări.

Am 
potriva pregătirii 
mic. L-am semnat pentru că 
convins că acesta reprezintă 
mijloc de a salva pacea, și,
de a continua munca noastră în
chinată înfloririi patriei, ridicării 
necontenite a nivelului de trai al 
poporului nostru. Am semnat pen
tru ca stadioanele noastre să frea
măte de întreceri prietenești 
sportivi din toate țările lumii.
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jucător de fotbal la Dinamo- 
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Cetățenii de pe strada Hîrtiba- 
crului au primM acum cîteva zile 
vizita a doi oaspeți pe care nu-i 
mai văzuseră. Erau Carol Bedo, 
asistent la catedra de gimnastică 
a Institutului de Cultură fizică și 
Gheorghe Moga, student în anul 
IV al aceluiași institut.

Iată-i pe cei doi sportivi intrînd 
in prima casă. Aici, locuește un 
sta muncitor textHist cu familia sa. 
Oaspeții sînt primiți cu toată 
gostea. Carol Bedo le arată 
pul vizitei. ,,Imperialiștii pun 
cale dezlănțuirea unui război 
mic, spune el. Acest război ar pri
cind! omenirii nenorociri, pe care 
mintea omenească cu greu și le 
poate închipui. In fața acestu’ pe
ricol, toți oamenii care iubesc via
ța, liniștea căminului lor, trebuie 
să-și unească forțele. Ei pot face 
aceasta semnând Apelul lansat 
Viena de Consil'ul 
Păcii".

Cuvintele tînărului 
găsit ecou în inimile 
cultau. Da, și ei sînt dintre acei care
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Sportivii fruntași din Timișoara 
au semnat Apelul

a avut loc la 
miting al spor- 

*din acest oraș 
Apelului

Zilele trecute 
Timișoara un 
tivilor fruntași 
în vederea semnării
de la Viena. Mitingul s-a des
fășurat într-o atmosferă de en
tuziasm. Au luat parte la miting 
numeroși sportivi fruntași, com
ponent ai echipelor de fotbal Lo
comotiva și Știința, ai echipei de 
handbal Metalul-Tehnometal 
Locomaftiva a Complex, 
atleți și atlete de frun
te din colectivul Ști
ința, sportivi din co
lectivele asociațiilor 
Voința, Progresul, 
Flamura roșie.

La propunerea pre
zidiului, alcătuit din 
T. Cicoare, președin
tele Comitetului oră
șenesc C.F.S., Ana 
Șerban, atletă, L. Ba
ra, jucător de handbal, 
O Brînzej și S. An- p. 
dreescu, jucători 
fotbal, A. Kapsza, 
cretarul consiliului 
gional Știința și 
Klein, secretarul 
mitetului orășenesc de „ 
luptă pentru pace, s- i-, 
portivij au votat ur- .Ji 
mătoarea moț une a- U* 
dresată Consiliului i /Șy 
Mondial al Păcii. f

„Sportivii fruntași 
din orașul Tim'șoara, j 
adunați pentru a pro- ■ 
testa împotriva pregă- i 
firii războiului atomic, ; 
ne exprimăm voința j 
de a lupta cu toată ț 
hotărîrea împotriva re-î ___
învierii militarismului -
german și a includerii 
Germaniei occidentale 
în blocuri militare a-

I
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iubesc viața și liniștea căminelor 
lor. Casa în care locuiesc este 
casă nouă, construită de curînd 
cu sprijinul statului democrat- 
popular. Și viața pe care o trăiesc 
acum este o viată nouă. De aceea, 
ei se ridică hotîrît împotriva unel
tirilor războiului atomic.

...Așa au strîns Caro! Bedo șl 
Moga primele semnături 

de la Viena. Acestor
li s-au adăugat în acea 

multe altele. Pretutin-

lupta

s-au 
s-au

Gheorghe 
pe Apelul 
semnături 
dimineață 
deții, în toate casele Carol Bedo și 
Gheorghe Moga au întîlnit aceeași 
voință neînduplecată de a 
pentru pace.

La prînz, cei doi sportivi 
înapoiat la institut. Acolo 
întâlnit cu maestrul sportului Ze
no Dragomir, cu Ileana Medrea, 
Niculae Murata, Iuta Haffer, Ro- 
liert Pol la be, Alice Stănculescu, 
Hortensia Tudor, și alți asistenți 
și studenți de la I.C.F., care, ca 
și ei, luaseră parte la campania 
de stringere a semnăturilor pa 
Apelul de la Viena.

gresive, ca și împotriva folosirii 
energiei nucleare în scopuri răz
boinice. Prin munca noastră de 
zi cu zi, prin pregătirea pe tere
nul de sport, noi vom întări sem
năturile noastre, contribuind astfel 
cu toată tinerețea noastră la con
solidarea păcii în lumea întreagă".

In încheiere, sportivii și acti
viștii sportivi prezenți au semnat 
Apelul.
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pentru convocarea
Rotnîne.

In temeiul art.
mine,

Prezidiiiî Marii
decretează:

1. — Se convoacă în sesiune Marea Adunare Națională a Repu
blicii Populare Romîne pe ziua de 22 februarie 1955, orele 10 dlmi-' 
neața, la sediul Marii Adunări Naționale.
PREȘEDINTELE PREZIDIULUI SECRETARUL' PREZIDIULUI

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
P. Groza A. Bunaciu

București, 18 februarie 1955^ „

Cu obrajii rumeniți de gerul dimineții, cu ochii 
strălucind de bucuria unei vacanțe minunate pe
trecută în creierul munților, tinerii elevi, membri ai 
asociației Rezervele de Muncă, urcă spre cea nud 
apropiată plrtle de schi. Ei vor porni să coboare 
cu iuțeala fulgerului, știind că la capătul pirtieț

ei vor avea trecută încă o normă GM.A
CONCURSURILE PENTRU TRECEREA NOR* 

MELOR G.M.A. LA SCBU CONSTITUIE PRIMUB 
PAS IN ACEST FRUMOS Șl UTIL SPORT Șl 
ELE TREBUIE ORGANIZATE PRETUTINDENI 
UNDE CONDIȚIILE ATMOSFERICE O PERMIT,



Trei colective în prea jma alegerilor
; LOCOMOTIVA MINISTERUL, 

) CAILOR FERATE

* La gazeta de perete a Minis
terului a apărut, printre alte ma
teriale, și un articol semnat de 
responsabilul cu munca de instrui
re sportivă, tovarășul Vitalie Ni- 
colau.

Tema pe care o trata articolul, 
era cu totul nouă. Nu se vorbea 
nici de cum de rezultatele obți
nute de fotbaliști, șahiști, sau vo
leibaliști. Autorul chema membrii 
colectivului la pregătirea unui e- 
veninient din cele mai importante: 
alegerea noilor organe de condu
cere aile cercurilor și a colectivu
lui sportiv.

Acesta a fost doar începutul 
pregătirilor intense care se fac 
fa Ministerul Căilor Ferate în ve
derea alegerii organelor sportive 
sindicale. De atunci, s-au înfăp
tuit foarte multe. S-au desfășurat 
competițiile de gimnastică și șah 
închinate alegerilor ; s-au afișat în 
toate cercurile lozinci mobiliza
toare ; s-a prelucrat planul de ac
țiune în toate secțiile sindicale și, 
în șase din cele 29 de cercuri, 
sportivii au confecționat fotomon
taje cu aspecte din activitatea 
sportivă desfășurată în cercurile 
lor (trecerea normelor G.M.A. la 
schi, competiții de volei, etc.).

De curînd a avut loc alegerea 
cercului sportiv model de ia Di
recția de Construcții. Zilele care 
urmează vor fi zile de sărbătoare 
pentru ceilalți sportivi din cercu
rile colectivului sportiv Locomo
tiva Ministerul Căilor Ferate.

i FLAMURA ROSIE FABRICA
I DE ȚIGARETE».

' Drept ar fi să vorbim de pre
gătirile pe care colectivul sportiv 
Flamura roșie Fabrica de Țiga
rete, le face în vederea bunei 
desfășurări a alegerilor. In pla
nul de acțiune pe care l-au întoc
mit, sînt cuprinse proiecte frumoa
se. Multe au fost realizate, dar 
au fost unele care au rămas nu
mai pe... hîrtie : nu s-au scris 
articolele la gazeta de perete, nu 
s-a terminat încă darea de seamă, 
etc. Aceasta pentru că munca nu 
are continuitate.

Să ne întoarcem însă cu cîteva 
luni în urmă și să vedem care a 
fost situația, cum se prezenta pro
blema activității sportive la fabri

O vacanță plăcută
' In zilele vacanței de iarnă, 250 de studemți frun
tași la învățătură din Capitală aiu petrecut di pe 
de neuitat în tabăra de ramă organizată la Pre
deal, de Ministerul Sănătății, cu sprijinul Consiliu, 
itoi Central al Sindicatelor. Timp de aproape două 
săptămtai, tinerii și tinerele dm tabăra studenților 
fruntași au trăit zile minunate pe pârtiile de schi. 
Unii dintre ei au avut abia to aceste zile prile
jul să cunoască pentru prima dată bucuria iiunecu- 
țului pe schi. Alții, cărora schiul le era vechi prie
ten, au avut prilejul să-și îmbogățească cunoștin
țele, sub îndrumarea asistenților Mioara Șerban, 
Tătaru și Dan Brăiloiu. Concursul organizat la 
sfârșitul vacanței a arătat că schiul și-a câștigat 
cu această ocazie noi prieteni. După vacanța pe
trecută în mijlocul munților, studenții și studen
tele s-au rotators la locurile lor de învățătură în
viorați, totămiți, gata să obțină moi succese.

D. Zavaiduc 
corespondent

Inițiativă lăudabilă
Pentru comitetul raional C.F.S. Nicolae Bălcescui, 

organizarea și desfășurarea Spartachiadei de iarnă 
a satelor a însemnat o preocupare de prim ordin. 
Pare curios ca un comitet C.F.S. dintr-unte din 
raioanele Capitalei să ®e.ocupe de această compe
tiție sportivă sătească. Dar nu trebuie să uitării 
că în jurul Captatei sînt multe comune suburbane, 
unde există numeroși tineiri țărani muncitori cu 
dragoste de sport.

La finalele -etapei raionale a competiției, comi
tetul raional C.F.S. a organizat și o demonstrație 
de box la căminul cultural din comuna Popești- 
Leordeni, la care au participat boxerii fruntași 
Luca Romano, Dumitru Mîțu, Nicolae NiȚă și alții. 
De asemenea, a avut loc o conferință despre im
portanța Spartachiadei. Această lăudabilă inițiativă 
a constituit un foarte bun mijloc de popularizare 
nu numai a Spartachiaidei, dar și a activității 
sportive în general.

ca de țigarete din București. Două 
secții pe ramură de sport : fotbal 
și handbal. Echipa feminină de 
handbal ocupa penultimul loc în 
campionatul raional, iar echipa de 
fotbal... locul 9 diiin 12 echipei 
participante. Nu existau secții de 
volei, de gimnastică sau de atle
tism. Și asta într-o întreprindere 
cu foarte multe fete. Colectivul 
sportiv Flamura roșie a realizat 
insă un mare număr de purtă
tori ai insignei G M.A., în majori
tate tinere fete. Asta e cea mai 
bună dovadă că au existat ele
mente dornice să practice una din 
ramurile sportive amintite mai sus. 
Conducerea colectivului (președinte 
Dumitru Leonte) n-a înțeles însă 
importanța deosebită a atragerii 
aspiranților G.M.A. îrrtr-o activi
tate sportivă continuă.

Cei ce vor fi aleși în noul 
consiliu de conducere al colectivu
lui sportiv trebuie să mundească 
ai multă hotărîre pentru cS 
situația să se îndrepte. Cel ce va 
fi ales în munca de responsabil 
financiar, să nu urmeze ..exem
plul” tovarășei Constanța IEe, care 
a figurat numai pe hîrtie în aceas
tă muncă. E timpul de asemenea 
ca stadionul, care se află în con
strucție de aproape 3 ani, să fie 
terminat, pentru ca sportivii să 
aibă la dispoziție o bază unde 
să-și desfășoare activitatea.

METALUL ELECTROFAR — 
ARMĂTURA...

Consiliul colectivului sportiv n-a 
întreprins nimic pentru pregătirea 
alegerilor. „Electrofar", care are 
calitatea de „părinte mai mare" 
față de „Armătura", n-a fost și 
nici nu este un exemplu pentru 
cercul sportiv din întreprinderea 
alăturată. Nici acum, cînd alege
rile bat la ușă, consiliul colecti
vului nu mișcă măcar tin deget 
pentru pregătirea lor, pentru ca 
în noua conducere să fie aleși cei 
mai destoinici dintre sportivi. 
Marcel Ștefler, președintele colec
tivului este în permanență de ne
găsit, iar ceilalți membri din con
siliul colectivului nu sînt măcar 
curtoscuți. Este timpul ca acum, 
cît nu este prea tîrziu, să se trea
că la acțiunea de pregătire a a- 
cestui important eveniment din 
viața sportivilor colectivului.

P. MI HAI

Spartachîada de 
iarnă a satelor
Spartachiada de iama a satelor 

a intrat tatr-o nouă «tapă a des
fășurării siale. După cum se știe, 
acum cîteva zile au început între
cerile etapei regionale. Multe dintre 
acestea se vor desfășura și mîime, 
angrenând pe cei mai buni schiori 
și șahiști din raioane, în luptă dîr- 
ză pentru desemnarea fruntașilor 
pe regiuni. Acolo unde zăpada .in
suficientă n-a permis desfășurarea 
probelor de schi și săniuțe, între
cerile de cros, trântă și aruncarea 
greutății, care au fost introduse în 
competiție prin hotărî rea Comisiei 
Cen tale de organizare a Sparta
chiadei, sîrrt in plină desfășurare.

De un frumos succes s-a bucu
rat concursul de schi organizat du
minica trecută pe muntele Partagul, 
concurs în cadrul căruia au fost 
desemnați campionii regionali de 
schi ai Spartachiadei de iarnă a 
satelor în regiunile Hunedoara și 
T’mișcara. După cum ne relatează 
subredacția noastră din Deva ,1a 
concurs au participat 18 tineri ță
rani muncitori, cele mai bune re
zultate fiind obținute la slalom u- 
riaș de Otto Roth (regiunea Timi
șoara) și la coborire de Cornel 
Neagu (regiunea Hunedoara). Or
ganizarea a fasrt foarte bună, asi- 
gurindu-se participanților comfițiuni 
optime de concurs.

întrecerile de pînă acum din ca
drul acestei competiții sportive a 
satelor s-au bucurat de un mare 
succes. Astfel, în regiunea Cluj, la 
întrecerile de schi au luat parte 
peste 6000 tineri țărani muncitori, 
aproape 7000 de sportivi s-au între
cut la șah și alți 5000 la săniuțe. 
Dacă vremea nu a fost prielnică în
trecerilor de schi în regiunea Plo- 
ești, aceasta nu a împiedicat însă 
ca peste 11.000 țărani muncitori 
din această regiune să participe la 
concursurile de șah. O participare 
largă s-a înregistrat și în regiunea 
Blrlaid, unde numărul concurenți- 
lor s-a ridicat la 1856 la schi, 3692 
la șah și 1912 la săniuțe.

Trecîrad într-o nouă etapă a des
fășurării sete, Spartachiadia de iar
nă a satelor devine o întrecere în 
care se pune accent și pe calitate. 
Iată deci că asigurarea unor con
diții optime de concurs se impune 
în mod categoric. Comisiile de or
ganizare au cuvîntul I

Crosul de mJasă „Sa mtinrpinfem 1 Mai”
Alergările pe teren variat permit tînărului sportiv să se bucure din 

plin de binefacerile sportului practicat în mijlocul naturii, să-și că
lească forjele și să-și întărească sănătatea. Colectivele sportive tre
buie să atragă în practicarea aces iui sport mase cît mai largi de oa
meni ai muncii.. Cea mai nimerită ocazie o reprezintă crosul de 
masă „Să întimpinăm 1 Mai", a cărui primă etapă începe la 6 mar
tie. Fiecare activist sportiv are datoria de cinste de a face totul 
pentru popularizarea acestei mari competiții, pentru angrenarea unui 
număr cît mai mare de concurenți în întrecere.

DIRECTORUL
Activitatea sportivă se bazează 

ta mare măsură pe entuziasm. Un 
activist sportiv, care mu este în 
același timp un entuziast, nu reu
șește să însuflețească masele de 
tineri, să le aducă pe terenul de 
sport. Cînd este vorba însă de 
conducătorul unei întreprinderi, 
problema se pune oarecum în alt 
mod. Nu odată am întâlnit direc
tori de întreprinderi care aveau o 
adevărată pasiune pentru fotbal sau 
box, unii chiar pentru activitatea 
sportivă în general, diar... nu la ei 
în întreprindere.

Sînt însă mulți alți conducători 
de întreprindere care acordă spor
tului locul său cuvenit și veți în
țelege bucuria noastră atunci cînd 
am intSnit, in -persoana tov. Nico
lae Bucu, directorul fabricii de ule
iuri vegetale „Filrmon Sirbu”, un 
om care știe să îmbine pasiunea lui 
pentru sport cu un fel sănătos de 
a privi rolul sportului în viața în
treprinderii.

„O caracteristică a întreprinderii 
noastre este legătura strîhsă dintre 
oameni și locul lor de muncă. La 
noi, aproximativ jumătate dintre 
angajați au o vechime de peste 8 
ani în același loc de producție. Vă 
închipuiți deci cît de mare poate fi 
atașamentul oamenilor față de 
munca pe care o fac de atîția ani, 
față de întreprinderea în care lu
crează. Sini și tovarăși vîrstn'Ci.

■— „Bine, dar cu oameni vîrst- 
nici activitatea sportivă"...

— „Nu, nu vă grăbiți. Nu uitați 
că viața nu stă pe loc, că în ace
lași timp cu băirînii meșteri lu
crează la noi în fabrică schimbul 
lor de mîine: tinerii absolvenți ai 
școlilor profesionale. Pe acești ti
neri noi trebuie să-i atașăm de 
viața întreprinderii noastre, de co
lectivul nostru strîns unit. Acest 

lucru nu se poate face numai prin 
muncă, sau prin ședințe... Contea
ză in primul rină condițiile de man
că și de viață și noi ne străduim să 
îmbunătățim din zi in zi viața 
muncitorilor noștri. Dar un tînăr 
are și alte preocupări in afară de 
cele 8 ore de muncă. Aci intervine 
rolul activității culturale și spor
tive. In cadrul echipelor culturale, 
în echipele de fotbal sau volei, tn 
concursurile de atletism sau tenis 
de masă, în care tlnărul sportiv 
se simte încurajat și sprijinit in 
efortul său de tovarășii săi de 
muncă, se călește legătura indiso
lubilă dintre om și colectiv... lată 
de ce am stăruit pentru a abține 
accesul sportivilor noștri la bazele 
sportive din apropiere, iată de ce 
am căutat să impulsionez consi
liul colectivului sportiv și iată ro6. 
tul străduințelor noastre de a ob
ține o casă de odihnă pe Valea 
Prahovei, pentru a putea organiza 
excursii recreative și instructive.
1-a  noi in fabrică există toate con
dițiile pentru o bună activitate 
sportivă și tot ce doresc este ca 
aceste condiții să fie folosite din 
plin".

Nu faptul că directorul Nicolae 
Bucu sprijină activitatea sportivă 
din întreprindere trebuie să fie con
cluzia acestor rînduri. Principalul 
este că el n-o face în mod unila
teral și nici pentru a-și satisface 
o pasiune personală. Important 
este că directorul Nicolae Bucu a 
reușit să îmbine perspectivele de 
dezvoltare ale întreprinderii cu cele 
ale activității sportive din fabrică. 
Și dacă fiecare conducător de în
treprindere ar privi la fel de se
rios și atent această problemă, fără 
îndoială că multe din necazurile 
■colectivelor sportive ar fi pe de-t 
plin rezolvate.

Probleme tehnice și metodice ale arbitrajului în baschet
Rolul arbitrilor in dezvoltarea 

calităților teh.-. ice ale jucătorilor 
de baschet este extrem de impor
tant, pentru că de modul cum a- 
ceștia aplică prevederile regula
mentare, depinde comportare# pe 
teren a jucătorilor care, știind că 
sînt observați și sancționați sever, 
dar drept și unitar, renunță ta ar
tificii și mijloace nepermise. Re
zultatul nu poate fi ciecit favorabil, 
efectul acestei conduite nefiind al
tul dectt dezvoltarea continuă a 
procedeelor tehnice a'.e jucătorilor. 
E' sînt obligați să muncească tot 
mai mult pentru ridicarea măie
striei lor sportive, d'îndu-și seama 
că numai astfel vor putea face fa
ță in mod sat'stacător jocurilor la 
caire participă.

La finele anuiui 1954 s-a ținut o 
primă consfătuire cu cei mai buni 
arbitri tFn țară, în cadrul căreia 
•u fost analizate articolele din re
gulament care dau naștere la di
ferite controverse, stabi'lindu-se ca
re va fi limba diriguitoare ce tre
buie urmată de toți arbitrii.

Discuțiile au avut un caracter de
SPORTUL POPULAR 
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schimb de experiență insistindu-se 
in mod special asupra următoare
lor puncte:

a) Poziția, așezarea și mișcarea 
arbitrilor în teren; b) driblingul; 
c) jocul pivotului și sancționarea 
„pașilor"; d) regula celor 3 se
cunde; e) acordarea aruncărilor li
bere pentru greșeli tehnice; f) a- 
cordarea aruncărilor libere pentru 
greșeli, personale.

Dintre punctele menționate mai 
sus, s-a insistat în mod special 
asupra celor două articole care au 
constituit întotdeauna subiect de 
discuții litigioase și anume, art. 47 
care tratează problema „pașilor" și 
art. 94 care vorbește despre „acor
darea greșelilor personale".

Pentru ca arbitrii din țară care 
n-au participat la conferință să ia 
cunoștință de hotărîrîle care au 
fost toate to legătură cu art. 47 
ți 94 din regulament, redăm mi' 
jos aceste hotărîri menite să asi
gure pe viitor normala desfășurare 
a jocului de baschet

1. Art. 47 „Pașii".
a) Modul de oprire a jucătorilor 

șl mișcările ulterioare pe care le 
pot executa:

— Dacă jucătorul se oprește în 

primul timp (adică atunci cind un 
picior sau celălalt este pe pămînt 
In momentul primirii mingii, sau 
atinge terenul simultan cu ambele 
picioare după primirea mingii — 
aflîndu-se în săritură) jucătorul 
poate pivota pe oricare picior;

— dacă jucătorul se oprește în 
aii doulea timp, adică tace un 
pas după prima oprire, acesta 
poate pivota, dacă unul din picioa
re îl precede pe celălalt, pe p’cio- 
rul dinapoi și pe oricare picior, da
că ambele picioare sînt pe același 
olan:

— jucătorul care primește min
gea ta momentul cînd se oprește 
sau care se oprește în timp ce pa
sează, mișcarea pe care o poate e- 
xecuta este ridicarea piciorului pi
vot sau săritura pentru a trage la 
coș sa>u a pasa, cu condiția ca îna
inte de a atinge din nou terenul, 
mingea să nu mai fie în posesia 
sa:

— arbitrii să nu se grăbească în 
a sancționa ridicarea piciorului pi
vot, ci să urmărească dacă în mo
mentul revenirii piciorului pe te
ren jucătorul mai posedă mingea;

— de asemenea, mișcarea im- 
peiweptjbiilă a piciorului pivot (da

că nu cîșitigă teren) nu trebuie 
sancționată, evitîrudu-se astfel for
malismul.

b) Jucători căzuți la pămînt:
— Jucătorul care din săritură 

cade pe teren, fără a produce o al
tă mișcare care i-air permite câști
garea de teren, poate pasa unui 
partener, fără a fi sancționat cu 
pași. -

— Jucătorul care se află lungit 
pe teren și-și mișcă corpul, picioa
rele. cu scopul de a cîștiga spațiu, 
«t sancționează cu pași.

c) Greșeli ce trebuie sancționate 
cu atenție:

— pașii mărunți (de scrimă, un- 
doi) pe care îi fac unii jucători 
pentru a se degaja de adversari, 
sînt pași;

— De asemenea, pașii repezi pe 
care îi fac jucătorii pentru a tra
ge mai repede la coș — cînd simt 
adversarul aproape — sînt pași.

2- Art. 94. „Acordarea greșelilor 
personale".

a) Greșeli făcute de apărător și 
sancționate cu lovituri libere:

— Așezarea față de un adversar 
mai puțin de 90 cm. astfel că 

advfsarul, în mișcarea lui ulteri
oară, lovește apărătorul !n această 
situație se sancționează apărătorul 
pentru că mu a avut inițial distan
ța reglementară:

— Ibararea drumului unui ata

cant de așa manieră îneît acesta 
MU-1 mai poate ocoli sau mi-și 
poate schimba direcția, cauză care 
produce contact personal;

— apariția bruscă în fața adver
sarului, luîndu-i orice posibilitate 
de a mai avea spațiul necesar de 
a se degaja (ex.: încercarea de a 
opri plecarea vîrfului de contra
atac) d!im caire rezultă contact per
sonal;

— săritura în planul ad ersaro- 
lui, adică săritura laterală, care 
produce contact personal;

— atacarea adversa rulai vemr.d 
din spate, mișcare care produce 
lovirea sau bruscarea acestu'a;

— ținerea adversarului pentru 
■a-1 împiedica să înainteze (cu
tul, umerii, mîinile, șoldurile, ge
nunchii) ;

— loyirea peste mîini a jucăto
rului care are mingea:

— împiedicarea adversarului să 
tragă la coș, sărind în el cu piep
tul sau abdomenul (o greșeală 
frecventă și nesancțSonată, arbitrul 
urmărind fie mtogea, fie mișcarea 
mîinilor);

— lovirea „pivotate i“ de către a- 
părător rezultată dta așezarea prea 
aproape de el;

— încercuirea adversarului din 
spate, prodiucînd contact personal, 
în scopul de a-1 împiedica să joa
ce mingea.;



„ZIUA CEFERIȘTILOR”
Mîine va fi sărbătorită în întreaga țară „Ziua ceferiștilor”. 

In această zi poporul nostru muncitor își îndreaptă privirile pline 
de dragoste și mîndrie către muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din transporturile pe căile ferate, lucrători într-unul din impor
tantele sectoare ale economiei noastre naționale.

Sărbătorind „Ziua ceferiștilor", oamenii muncii din țara noas
tră își amintesc de zilele de ................................— - .
muncitorii de la Grivița, conduși 
triva exploatării, luptind pentru

Regimul democrat-popular a
; rile unei vieți noi. Muncitorii
! grija pe care ie-o arată partidul

Unul din aspectele vieții noi
i ceferiști îl constituie și bogata 

sportive ale muncitorilor feroviari împînzesc țara. Stadioane și baze 
sportive moderne oferă tinerilor din căile ferate posibilitatea să 
practice sportul în condiții din cele mai bune.

„Ziua ceferiștilor' este deci și un prilej de a trece în revistă 
realizările obținute pe drumul atragerii maselor largi de oameni 
ai muncii din căile ferate în practicarea sportului.

luptă ale lui februarie 1933, cînd 
de comuniști, s-au ridicat împo- 

o viață mai bună.
deschis și muncitorilor ceferiști zo- 
din căile ferate simt din plin 

și guvernul.
pe care o trăiesc astăzi muncitorii 
lor activitate sportivă. Colectivele

Una dintre frumoasele baze sportive ale Capitalei noastre este fi sta
dionul Locomotiva Giulești. In ilustrație: tn după amiaza unei zile} 
de vară, tn ..potcoava' stadionului, pe gazonul verde. se antrenează} 

tinerii boxeri ai colectivului Locomotiva Grivifa Roșie.

R c c e n z î î
MANUALUL DE FIZIOLOGIE CU APLICAȚII LA EXERCIȚIILE FIZICE 1

Ridicarea necontenită a măies
triei sportivilor nu poate fi con
cepută fără o orientare în dome
niul funcțiunilor organismului u- 
man, fără o serioasă fundamentare 
științifică a activității de cultură 
fizică și sport

Astăzi știe oricine că succesele 
răsunătoare obținute de sportivii 
sovietici pe stadioanele din lumea 
întreagă și pașii gigantici pe care 
aceștia îi fac spre supremația mon
dială în principalele ramuri de 
sport se datcresr, in cea mai ma
re măsură, prin -> or și metode
lor științifice pe baza cărora se 
desfășoară activ-'tatea de cultură 
fizică și sport în U.R.S.S.

Factorii de răspundere din miș
carea sportivă sovietică au înțe
les, cu mulți ani în urmă, că 
tehnicienii de cultură fizică tre
buie să cunoască neapărat atît fe
lul în care organismul funcționea
ză în mod normal, cît și felul în 
care acesta reacționează la efort, 
modificările pe care le suferi în 
timpul procesului de antrenament, 
precum și specificul acestor modi
ficări în practicarea diferitelor ra
muri de sport

Astfel se explică făptui că teh
nicienii sportivi sovietici organi
zează activitatea de cultură fizică 
și sport pe temeiuri științifice, reu
șind, în consecință, să atingă țe
lurile principale ale acestei activi
tăți : dezvoltarea multilaterală a 
organismului și întărirea sănătății.

In lumina acestei concepții, un 
colectiv de cercetători romînî, spe
cialiști în problemele medicinii

sportive au redactat un manual 
care vine să umple un goi moft 
simțit pînă acum. Este vorba de 
^Manualul de fiziologie cu aplica
ții Ia exercițiile fizice' apărut de 
curînd in vitrinele librăriilor noas
tre. Această lucrare, redactată de
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La Ghimbav, în ziua cînd au căzut primii fulgi de zăpadă
Zăpada atit de mult așteptată de 

Sportivi pornise în dimineața aceea 
să se așeze în straturi fine pe ca
sele țuguiate ale Ghimbavului. Nin
gea, din ce în ce mai puternic, iar 
bocancii se afundau tot mai vîrtos 
în omăt. Pînă la casa învățătorului 
Hans Preidt, drumul e destul de 
lung și el pare că s-a mărit și 
mai mult, acum cînd norii răstoar
nă spre pămînt această pulbere 
imensă de zăpadă.

Iată-l pe Preidt. Ne tnijmpină cu 
Un zimbet luminos, zîmbetul acela 
pe care îl purta în colțul buzelor 
în vara trecută cînd a trecut primul 
linia de sosire la 100 metri, in fi
nala Spartachiadei satelor. Și 
Preidt ne vorbește cu multă drago's. 
te și mîndrie despre sportul din 
Ghimbav. Sint peste 100 sportivi 
printre țăranii de aci. Mingile de 
fotbal, de handbal, de tenis de ma
să. greutățile, discurile, piesete de 
șah, schiurile, patinele și săniuțele 
nu stau in magazie, ci sint utili
zate de sportivii din Ghimbav E- 
chipa de handbal e privită cu res
pect de toți adversarii din comune, 
le apropiate și ch ar de formațiile 
din Orașul Stclin. situat la șapte 
kilometri de Ghimbav. Printre cei 
ce și-au căpătat in sat faima de 
buni sportivi, se numără Octainan 
Comșa, Walther Alls, Hans Alis, N. 
Moraru, Dora Clec, Ionel Comșa, 
Hermine Mull și alții.

des-

din

încet. încet, veni vorba și 
pre Spartachiada de iarnă.

Preidt surtde încrezător.
— Cred că stăm binel
Și e adevărat. Sportivii

Ghimbav și-au construit plnă acum 
mai multe jocuri de șah și mese
le respective și-au și început cam
pionatul. Pentru concursul de săni
uțe s-au pregătit zece echipaje. 
Schiurile au fost revizuite și sînt 
gata acum pentru întreceri. In 
Ghimbav, sint înscriși la concursuri 
20 schiori și 10 schioare. De obicei, 
băieții și fetele se antrenează la 
Măgurele, un deal din apropiere, 
sau urcă spre Poiana Stalin.

— Și-am mai făcut ceva, pen
tru sporturile de iarnă...

Dar Preidt nu vrea să-și dezvă
luie taina. cu una cu două. Ne in- 
cotoșmănim bine și ieșim afară 
viforniță, pornind spre gară.

— Ce faci ? Unde mergem ?
— O să vedeți acum f 
Nu trecu mult și ajungem

locul cu pricina. Lingă calea ferată 
există o livadă, iar l ngă ea un 
pîritt. Ei bine, într-o zi. sportivii 
s-au pus pe muncă cu sapele și 
hiriețeie ș:-aa îndreptat apa piriur 
lui spre livada aceasta. Peste 
noapte a dat gerul și livada s-a 
transformat iatr-un patinoar lu
cios și neted cu joasa de hirtie. Tot 
să pornești ca năluca pe patine, tot 
să te veselești de sosirea iernii— 
Cu multă sirguință au muncit și

in

la

elevii de la școala elementară... A- 
veau și motiv, de altfel...

— Am niște băieți tare harnici 
fi la învățătură și la sport, se 
mindrește Hans Preidt. Hai să-l 
vezi... La 11, am oră.

Pornim spre școală. Ninge din 
ce în ce mai tare...

— Pînă mîine, pîrtia de schi e 
tocmai bună, ne spune Preidt, pri
vind cu ochii mari la năvala ză
pezii spre pămînt...

Iată-ne la școală. De departe ne 
ia în primire larma copiilor care 
zburdă în recreație... In curte s-a 
încins o bătălie In toată regula. 
Bulgării de zăpadă zboară in toate 
direcțiile, *

O fetiță a primit un bulgăre 
drept în coc. E miniaid, gata să 
dea drumul la lacrimi. Dar un 
băiețaș cit o șchioapă, o conso
lează :

— E urit să plîngi. Așa e iarna.-. 
Ne jucăm...

...Bătălia cu bulgări 
Retras intr-un colțișor 
privesc vinzoleala copiilor, care se 
bucură de sosirea zăpezii. Deoda
tă. un bulgăre, venit de unde nu 
știu, mă pleznește drept in frunte. 
Îmi șterg amuzat urmele ^proiecti
lului". In fața mea, apare un pri
chindel, cu obrajii împurpurați și 
se scuză, încurcat:

— Vă rugăm să ne iertați... A- 
șa-i iarna !

prof. dr. Fl. G. Ulmeanu, dr. E. 
Rugendorff, dr. Gh. Săvescu, dr. 
Al. Nițescu, este destinată cercuri
lor largi de oameni care acti
vează în domeniul culturii fizice, 
fiind scrisă la un nivel mediu, In 
așa fel ca înțelegerea ei să nn 
ceară neapărat o pregătire în a- 
ceastă specialitate.

Astfel, lucrarea este accesibilă 
elevilor școlilor medii tehnice de 
cultură fizică și candidaților pen
tru examenul de admitere al In
stitutului de Cultură Fizică, an
trenorilor, organizatorilor, sporti
vilor fruntași, cit și tuturor celor 
ce se preocupă de problemele cul
turii fizice și sportului.

In prima parte a „Manualului 
de fiziologie cu aplicații la exer-

cițîfle fizice' cititorii vor găsi o j 
serie de noțiuni de fizologie ge
nerală cu aplicații la exercițiile 
fizice, cuprinzînd circulația sînge- 
lui, respirația, digestia, termore- 
glarea, funcționarea glandelor cu 
secreție internă, sistemul neuro
muscular, sistemul nervos central 
și cel vegetativ și simțurile.

In partea a doua a lucrării, au
torii tratează problemele fiziolo
gice generale a exercițiilor fizice, 
în care sînt explicate rolul sis
temului nervos în practica exer- 
cițiilor fizice, bazele fiziologice ale 
mișcării, clasificarea fiziologică a 
exercițiilor fizice, bazele fiziologice 
ale antrenamentului etc., precum 
și fiziologia principalelor ramuri 
de sport ca : gimnastica, atletis
mul, jocurile sportive, atletica 
grea, boxul, scrima, înotul, ci
clismul, patinajul, schiul etc.

Pentru elaborarea acestui ma
nual, autorii au folosit literatura 
-nouă de specialitate, mai ales cea 
sovietică iar întregul material ex
pus este axat pe principiile învă
țăturii lui Pavlov. Mai ales la 
capitolele de fiziologie specială a 
exercițiilor fizice, autorii pun în 
lumină ultimele cercetări ale sa
vanelor sovietici, în frunte cu 
școala lui Krestovnikov.

Gu toate că în acest manual e- 
xistă șî o serie de lipsuri, cum 
ar fi tratarea incompletă a unor 
probleme, o oarecare lipsă de uni
tate în expunere, în întregimea ei 
cartea merită o apreciere pozi
tivă, atît în ceea ce privește con
ținutul cît și prezentarea grafică.

Dacă activiștii noștri sportivi 
vor ști să 
terial pus 
manual de 
care l-au 
că el vor 
mult la progresul mișcării noastre 
de cultură fizică și sport.

folosească bogatul ma
la îndemînă în acest 

colectivul de cercetători 
elaborat, fără îndoială 
putea contribui și mai

ION V. POPA

SCHIUL IN FILATELIE

continuă, 
al curții

G. MIHALACHE

Dintre sporturile 
de iarnă, schiul 
este cel mai 
prezentat pe 
brele poștale, 
emisiunile 
U.R.S.S. schiul a 
fost înfățișat pînă 
acum de 7 ori, in 
R. P. Polonă de 5 
ori, in R. P. Un
gară și în R. D. 
Germană de 4 ori, 
in R. Cehoslovacă
și tn țara noastră
iz 3 ori.

Alăturat, prezen-
tăm cîteva timbre
infățișlnd diferite
probe de schi.

— Apărătorul irrtjide mîinile, 
producind contact personal în mo
mentul în care atacantul trage la 
coș de jos în sus cu o mină sau 
două mîini;
b) Greșeli făcute de atacant fi 
sancționate cu lovituri libere:

— lovirea adversarului aflat in 
drumul său, în timp ce execută im 
dribling, deși apărătorul a avut i- 
nițial față de el așezarea regula
mentară de 90 cm.:

— lovirea apărătorului cu oca
zia încercării de depășire pe lingă 
liniile de delimitare a terenului, 
fără a fi avut spațiul necesar (loc 
între adversar și linia de marcare 
a terenului) ;

— în lupta în aer pentru încer
carea de a irrtra în posesia balo
nului, atacantul sare în planul_ a- 
părătoruluj (sare lateral) producînd 
contact personal.

— apariția apărătorului la dis
tanta reglementară (cu 6co<pul de 
a opri eventual lansarea unui con
traatac), iar atacantul în mișcarea 
lui lovește apărătorul, contactul 
nersonal rezultat aparține atacan
tului:

— atacantul în momentul în care 
trage la coș cu o mină sau două, 
de jos în sus pe sub adversar, lo
vește mîiTvle apărătorului care a 
stat cu ele întinse fără să încerce 
să joace mingea, contactul perso

nal și greșeala rezultată aparține 
atacantului.

— lovirea adversarului prin în
cercarea de a pătrunde între doi 
adversari fără a fi avut culoarul 
(locul) necesar;

— lovirea apărătorului care-i 
barează drumul, deși acesta se află 
în nemișcare și așezat inițial la 
distanta reglementară:

— lovirea apărătorului de către 
„pivot" rezultată din întoarcere 
sau din încercarea de a pătrunde 
spre coș, deși apărătorul a avut 
inițial distanța reglementară;

— săritura în adversar care stă 
pe loc la distanta normală sau lo
virea lui cu corpul, cu genunchii, 
cu pieptul ele. în momentul trage
rii la coș; momentul părăsirii mîi- 
nilor de către minge determină va
labilitatea coșului;

c) Acțiuni de apărare sau atac 
care nu trebuie sancționate cu lo
vituri libere:

— contactul persona! involuntar 
care nu schimbă posesorul mingii 
și care nu influențează continua
rea acțiunii sau a fazei;

— lovirea ușoară sau involunta
ră peste miiniile (numai a palme
lor) posesoare a mingii, rezultată 
din încercare de jucare a mingii 
(și care nu schimbă posesorul 
mingii) ;

— capacul peste minge (chiar

pus de un adversar ce vine din 
spate) care nu produce lovirea ad
versarului;

— întrebuințarea calităților fizi
ce în lupta în aer (adcă mănunchi 
de jucători care sar împreună pen
tru a prinde mingea); se pot în
trebuința șoldurile, umerii, pieptul 
(nepermițîndu-se utilizarea coaie
lor și a brațelor) cu condițiunea 
ca în acest moment ambele picioa
re să fie în aer;

— doi jucători în lupta pentru 
posesia mingii au poziții inițiale 
(adică unul sare dintr-o parte și 
altul din altă parte); contactul per
sonal rezultat (ch ar dacă unul se 
dezechilibrează și cade datorită 
calităților fizice ale adversarului) 
nu constituie o greșeală personală, 
țelul comun și principal constituiu- 
dti-il intrarea în posesa mingii;

— tendința de a evita contactul 
personal, mai ales dacă adversa
rul a rămas in posesia mingii:

— atacantul urmărit de apără
tor se oprește brusc; apărătorul, in 
virtutea inerției, produce contact 
personal și totuși, atacantul își pă
strează echilibru1 și rămîne în po
sesia mingii; apărătorul nu este 
sancționat;

— așezarea apărătorului sau a 
atacantului la mai puțin de 90 cm, 
fapt care însă niu prodluoe contact 
personal, nu se sancționează.

In general, la acordarea greșeli
lor personale care constituie cel 
mai important capitol d"n regula
mentul jocului de baschet, arbitrii 
trebuie să țină seama d» următoa
rele principii generale:

a) hotărire în aprecierea greșeli
lor personale și evitarea interpre
tărilor variate în sancționarea lor;

— diferențiere în a aprecia care 
sînt greșelile personale intenționate 
și care sînt involuntare;

c) evitarea interpretării formale 
a greșelilor personale, saneționîn- 
du-se orice atingere care nu influ- 
ențeaz.ă jocul sau posesia mingii; 
procedând în acest mod greșit, nu 
se mai dă posibilitatea întrebuin
țării și perfecționării procedeelor 
tehnice (alunecări, blocaje, parava
ne ete.).

■A
D'n cele arătate mai sus reiese 

clar că rezultatele conferinței și 
hotărîriite luate constituie un fapt 
pozitiv din punct de vedere tehnic. 
Rămîne ca arbitrii să studieze în 
mod temeinic prec:zărite regula
mentare. tntruert de felul cum ace
stea vor fi aplicate, depinde desfă
șurarea normală a competițiilor die 
baschet, depinde în general, pro
gresul basci etului în țara noastră.

C. RIEGLER 
arbitru și antrenor d« baschet

CĂRȚI
• In Editura tineretului a apărut 

de curînd lucrarea „Să pregătim un 
spectacol", care cuprinde o serie da 
piese de teatru intr-un act precum 
și indicațiile regizorale respective. 
Una din piese intitulată „ȘTAFETA 
PĂCII" (dramatizare de Walter 
Radetz, după o povestire a scriito-i 
rului sovietic Vladimir Kedrov)' 
red'ă un aspect din viața sportivilor 
din țările capitaliste.

EMISIUNI RADIOFONICE
• Joi 24 februarie, la orele 7,00, 

pe programul I, se va transmite un 
program de cîntece sportive; vineri 
25 februarie, orele 5.52, pe progra
mul I. un program de cîntece de 
excursie.

Se aduce la cunoștința asocia
țiilor și colectivelor sportive ca 
și tuturor celor interesați că 
abonamentele la re' lista „TEO
RIA ȘI PRACTICA CULTURII 
FIZICE" (Traducere tn limba 
romînă) se pot face prin cont , 
de virament 038159 D.O.B. 
B.R.P.R. Pentru lămuriri a se a- 
dresa la ES1P — serv, adminis
trativ, str. F.lie Radu nr. 5.



BOXERII NOȘTRI PE RINGURILE DIN SUEDIA începe campionatul masculin de baschet al categoriei A
' Cind avionul a aterizat pe pista 
aeroportului Bromma din Stock
holm', ceasul aerogării ne-a amin
tit că pînă la începerea primului 
meci din reuniunea cu care urma 
tă ne inaugurăm turneul în Sue
dia, nu mai rămăseseră decît pa
tru ore. Reprezentanții clubului 
Djurgardens I. F. și numeroșii zia
riști care ne-au ieșit in întîmpina- 
re ne-au oferit flori, ne-au urat un 
prietenesc „bun sosit", apoi ne-au 
amintit la rîndul lor, .grijulii, că 
trebuie să ne grăbim.

Un sfert de ceas mai tîrziu. ne 
găseam în camerele hotelului „Mal. 
moen“ din centrul orașului. Odihna 
n-a fost însă de lungă durată._ Or
ganizatorii ne-au invitat la cînta- 
rul oficial și, puțin timp după în
deplinirea acestei formalități regu
lamentare, ne aflam în drum spre 
sala „Ericksdahlhallen" unde ne 
așteptau peste 3.000 de spectatori 
șt, bineînțeles, și... adversarii 
noștri încă înainte de a urca Pe 
ring boxerii noștri s-au grăbit să 
se ducă să strîngă mîinile acelora 
cu care, nu peste multă vreme, a- 
veau să-și măsoare forțele.

Mulți dintre boxerii suedezi erau 
cunoștințe vechi pentru unii dintre 
pugiliștii noștri. De pildă, Mircea 
Dobrescu urma să-l .ntîlnească pe 
fostul său adversar de la Olimpia
dă, Roland Johansson, iar Stig Sjo. 
lin și Gunnar Gerdsdorf mai avu
seseră ocazia să se întreacă în to
vărășia sportivilor noștri.

Mircea Dobrescu a „inaugurat" 
turneul sub cele mai promițătoare 
auspicii. Intr-adevăr, nu trecuseră 
prea multe secunde din prima re
priză și Johansson făcuse cunoș
tință cu podeaua. Ofensiva susți
nută a lui Dobrescu avea să-l mai 
trimită pe boxerul suedez de încă 
patru ori la podea. Am crezut, șt 
odată cu noi și publicul spectator, 
că meciul se va termina înainte de 
limită. Dar, Johansson a rămas in 
picioare, dovedind o rezistență ne
obișnuită. Cum pentru Toma Con
stantin nu fusese desemnat niciun 
adversar, a urcat treptele ringului 
Eusiațiu Mărgărit. Acestuia i-a 
fost opus un adversar puternic: 
Akke Werenstroem. De la primul 
schimb de pumni ne-am dat seama 
că suedezul este foarte „tare" și 
agresiv. In plus, Mărgărit a făcut 
greșeai a de a se angrena în boxul 
adversarului și, în deosebi în re
priza ultimă a pierdut teren pre
țios. Foarte bine au boxat apoi Gh. 
Fiat, Petre Popescu, Titi Dumi
trescu și în special N. Linca. A- 
cesta a adoptat o tactică bună, a 
lovit cu foarte multă precizie și 
mai ales foarte corect. Dar revela
ția serii a fost fără îndoială tînă
rul nostru reprezentant Gheorghe 
Negrea. Fără să se lase impresio
nat de faima lui Stig Sjolin, Ne
grea a luat de la început iniția
tiva. abătînd asupra adversarului 
o adevărată ploaie de lovituri. 
Centrat la un moment dat, Negrea 
a căzut la podea, dar fără să se 
intimideze, s-a ridicat și și-a con
tinuat necruțător atacul. In repriza 
doua, Siolin a trecut prin multe 
momente dificile iar Negrea a ter
minat meciul cu un apreciabil a- 
vantaj de puncte. A fost cea mai 
frumoasă victorie a noastră! Ghețu 
Velicu, in schimb, tie-a deziluzio
nat. El a intrat pe ring decis să 
^termine" rapid cu adversarul său, 
*-a irosit în acțiuni nechibzuite, 
lovind cu toată forța în blocaj și

Ultima etapă a „Cupei de iarna ii

la handbal
Timp de mai bine de două’ luna, 

șase din ode mai bune echipe de 
handbal din Capitală s-au întrecut 
in cadrul competiției „Cupa de iar- 
ttă” m sală. Mîine, aceste echipe 
•Bsțjn ultimele jocuri din cadrul 
eomipetiției respective și — este in
teresant să arătăm — primele 4 
tocuri in clasament dtepind, toate, 
de rezultatele etapei finale.

)• Se remarcă în primul rind jocul 
8totre Dirwno 6, actualul fruntaș 
al clasamentului și Locomotiva
G. N., ultima clasată. S-ar părea, 
la pritma vedere, că meciul este 
dezechilibrat. In realitate, lucrurile 
teu stau așa pentru că dinamovtștiî 
prezintă o formație d'in care nu fac 
jRsrte cei mai buni jucători, lucru 
care face ca șansele Locomotivei să 
crească. De aceea, m-ar fi exclus 
ca Dinamo 6 să piardă jocul și, 
odată cu aceasta, și primul loc pe 
care îl deține de la începutul com-

SPORTUL POPULAR
?aZ- 4-a Nr. 2571

Fază din întîlnirea Gheorghe Negrea — Berii! Larsson, cîștigată de 
tînărul nostru reprezentant.

primind și un avertisment pentru 
box nereglementar. O lovitură exe
cutată defectuos și Ghețu Velicu 
s-a găsit în situația de a nu mai 
putea continua lupta. Ultima vic
torie a noastră a fost adusă de 
Dumitru Ciobotaru care a lichidat 
repede „socotelile" cu A. Thorner. 
După un minut jumătate, Thorner 
a preferai să nu se mai ridice (ie 
la podea după ce a ,„simțit" din 
plin tăria loviturilor campionului 
nostru!

Peste clteva zile, trenul ne-a a- 
dus la Halmstadt, după ce parcurse, 
sem peste 500 de kilometri. In a- 
cest frumos port la țărmul Mării 
Nordului ne aștepta o primire căl
duroasă. Aci, în primul meci, Mir
cea Dobrescu avea să fie nedrep
tățit in mod evident de decizia care 
a fost acordată lui Werner Wassen, 
după ce acesta fusese copios domi
nat. Din fericire, contestația noas
tră a fost găsită întemeiată și, 
mai tîrziu, dreptatea a fost resta
bilită! In al doilea meci al său, Eusta- 
țiu Mărgărit n-a mai făcut nici o 
"greșeală și a cîștigat detașat în
tîlnirea cu Lennart Binberg. Gh. 
Fiat, Titi Dumitrescu și N. Linca 
și-au continuat și la Halmstadt se
ria succeselor. Din nou, tînărul Gh. 
Negrea s-a relevat prin curajul său 
deosebit. Intilnindu-l pe iniernațio. 
naiul Bert ii Larsson, care avea la 
activ o victorie asupra lui Șerbu 
Neacșu, Negrea a reușit să cuce
rească o nouă și strălucită victo
rie. Din păcate, Ghețu Velicu ne-a 
deziluzionat și de data aceasta. £ 
drept că a avut în față un adver 
sar care măsura aproape 2 metri 
înălțime, ceea ce l-a handicapat în 
mod evident. Ghețu Velicu a bo
xat nervos, crispat și n-a reușit 
astfel decît să... piardă din nou. 
Intr-o ședință de analiză am dez
bătut comportarea sa nesatisfăcă
toare și am căutat să găsim îm
preună explicația ei, precum și 
calea de urmat pentru ca lipsurile 
dovedite de Ghețu Velicu să fie în. I 
lăturate. Ghețu Velicu s-a frămîn- 
tat mult în zilele următoare, fiind 
hotărtt ca in ultima sa întîlnire pe 
pămint suedez să lupte din toate 
puterile pentru victorie.

De la Halmstadt la Goteborg 
drumul este scurt! După două ore

V

in sală
petiției. Aceasta, în cazul când1 Re
colta, principalul concurent la locul 
prim, întrece în jocul de mîine pe 
Știința, ICF. Realizând același nu
măr de puncte cu Dinamo 6, Recol
ta se clasează înainte, avînd un gol-' 
averaj mai bun. Un meci foarte 
echilibrat ee anunță cel dintre CCA 
și Flacăra Pfoești, în care se 
întâlnesc două echipe egale. Mili
tarii pot face și ei 13 puncte, dar 
stau mai slab cui golaverajul.

neasca este următorul!: ora 15: Re
colta — Știința ICF, ora 16: CCA- 
Flacăra Ptoești, ora 17: Dinamo — 
Locomotiva,

înaintea ultimei etape clasamen-
tal arată astfel:

1. Dinamo 6 1812 162-.J43 13
2. Recolta 9 4 3 2 153:130 11
3. C.C.A. 9 5 13 147:140 11
4. Flacăra Ploești 9 5 0 4 139:145 10

5. Știința ICF 9 3 0 6 159:165 6
6. Locomotiva 9 117 113:149 3

Programul de mîine din sala Fio-

de călătorie cu trenul ne aflam în 
acest mare port al Suediei. Aci, 
boxul este un sport foarte popular, 
bucurîndu-se de o tradiție îndelun
gată. Pugiliștii noștri au evoluat în 
compania unei selecționate foarte 
puternice, dar acest lucru nu i-<| 
împiedicat să obțină șase victorii la 
rind. Toma Constantin, care se 
„repauzase" în două rînduri, ne- 
avînd adversar, a fost fericit că 
aci, la Goteborg, și-a găsii un 
partener de întrecere pe care, după 
două reprize, l-a făcut K.O. Au 
mai obținut victorii categorice Do
brescu, Mărgărit, Fiat, Dumitrescu 
și Linca. Petre Popescu Și Gh. 
Negrea, acesta din urmă foarte 
obosit in urma celor două meciuri 
disputate anterior, au fost decla
rați învinși. In cabină Ghețu Ve
licu aștepta cu nerăbdare începutul 
meciului său cu Folke Strandberg. 
Ciobotaru, i-a venit în ajutor. II 
cunoștea de anul trecut pe suedez, 
din vremea cind acesta boxa in li
mitele categoriei „grea". Pentru noi, 
Ghețu Velicu a însemnat in acea 
seară o veritabilă revelație. El a 
boxat așa cum rtu-l mai văzusem 
de mult. Calm, hotărît, chibzuit, 
Ghețu Velicu și-a dominat net ad
versarul, iar în repriza ultimă l-a 
trimis de două ori la podea, cuce
rind astfel mult dorita victorie. 
Ebbe Strig, adversarul lui Ciobo
taru, s-a dovedit, In schimb, mai 
pregătit și mai rezistent. Ebbe 
Strig măsura 2 metri înălțime și 
cihidrea nu mai puțin de 103 kg. 
Directele lui de stingă erau foarte 
periculoase. Ciobotaru a reușit 
însă să intre în lupta de aproape, 
lovind des și puternic. In repriza a 
treia. Strig s-a „odihnit" 8 secunde 
la podea, reluînd cu mare greutate 
lupta. Ciobotaru cîștigase și a doua 
tntîtnire...

Ziarele au scris coloane întregi 
despre admirabila comportare a 
boxerilor romîni, iar ziariștii de 
specialitate au fost unanimi în a 
recunoaște clasa boxului nostru.

Zilele petrecute de noi în Suedia 
au contribuit la strîngerea legătu
rilor de prietenie dintre sportivii 
romîni Și sportivii suedezi.

NiCOLAE CORNEA 
conducătorul lotului de boxeri 

romîni în Sued ia

Comunicat
Comisia orășenească de box 

hirnd în discuție comportarea 
nesatisfăcătoare a unor arbi
tri judecători la ultimele reu
niuni și în special la întîl
nirea pugilistică Metalul 23 
August—Metalul Steagul Roșu- 
Orașuil Staffing a hotărît urmă
toarele sancțiuni:

C. Iacobescu și V. Dumitres
cu, suspendați pe șase luni.

C. Iorguîescu, suspendat pe 
două luni.

D. Dimulescu, Mie Constanți- 
nescu, Niță Ion și Gh. ftteda, 
suspendați pe o lună.

Niță Dumitru, N. Alta, aver
tisment

C Cionaju, observație

Conferința Comisiei Centrate 
de rugbi

Azi și mîine va avea loc 
în București, la sediul CCFS 
din str. Vasite Conta nr, 16, 
conferința pe țară a comisiei 
centrate de rugbi, la care au 
fost invitați reprezentanți ai a-’ 
sociațiilor, conducători <fe col-ec- 
ti<ve sportive și 6ecții de rugbi, 
antrenori, arbitri și jucători. 
Azi conferința va începe Ia ora 
17,30 conți nutod mîine de la ora 
9.30.

Asta seară, la ora 19, in saia 
de sporturi Dinamo, arbitrul va 
angaja mingea Intre cei doi pivoți 
ai echipelor Dinamo București și 
Dinamo Oradea. Acesit moment va 
marca începutul activității, pe 
care luni de zile primele 12 echi
pe de baschet din fana noastră o 
vor desfășura pentru a cuceri tit
lul de cinste de campion al R.P.R. 
pe anul 1955.

Vă mai amintiți ? Tot în sala 
Dinamo, cu două luni în urmă, bas- 
chetbaliștiii de la Dinamo Bucu
rești îmbrăcau tricourile de cam
pioni. Aplauzele spectatorilor erau 
răsplata pentru victoria pe caire ei 
o obținuseră în acea seară, ca și 
pentru întregul șir de succese înre
gistrate dealunguil campionatului. 
Atunci, în ziua ultimelor întreceri 
ale campionatului pe 1954, amato
rii de baschet recompensau cu a- 
celeași aplauze nu numai pe cam
pioni ci toate echipele care s-au 
străduit să ocupe locuri de cin
ste.

La redacție ne-au sosit în ulti
mul timp vești numeroase despre 
pregătirile, pe oare le-iau făcut e- 
Chipele de categoria A în vederea 
unei cit mai bune comportări chiar 
din prima zi a competiției.

Cu mult interes ne-am oprit a- 
suipira știrilor despre activitatea 
desfășurată de o proaspătă promo
vată: Constructorul Sibiu. Compor
tarea meritorie a siibienilor în 
campionatul de calificare a lăsat 
să se întrevadă posibilitățile aces
tei echipe, ai cărei componenți 
simt î>n majoritate foarte tineri. In 
perioada de timp, pe care a avu
t-o la dispoziție pină la începerea 
campionatului, antrenorul Sigis
mund Ferencz și-a concentrat a- 
teniția asupra omogenizării echipei 
pentru a ridica la o valoare a- 
prppiiată de a celor mai buni( Spi
ridon Mariani, Gusan, Albu etc.) și 
pe ceilalți jucători.

In sala „Tractorul" din Orașul 
Sta'liin, antrenorul C. Bîrleanu a 
condus pregătirile echipei Pro
gresul din localitate. S-a insistat 
mult, atât asupra pregătirii fizice 
a jucătorilor cît și asupra unor e- 
lemonte de pregătire tehnică _ în 
care echipa a dovedit slăbiciuni 
în campionatul trecut.

Despre pregătiri la fel de inten
se vorbesc și alte corespondențe, 
venite de la Timișoara, Iași, Tg. 
Mureș, Oradea. De altfel. acest 
lucru nu trebuie să surprindă. 
Campionatele precedente și în
deosebi cel de anul trecut au do
vedit că de cele mai multe ori e- 
chipele din restul țării luptă de la 
egal la egal cu cele bucureștene. 
Era firesc oa această creștere a ni
velului baschetului din centrele 
din țară să se reflecte în formula 
de desfășurare a campionatului 
pe anul în curs.

In etapa inaugurală a campio
natului categoriei A la baschet 
simt programate întâlnirile : Di
namo Bucureștl-Dinamo Oradea 
(azi, sala Dinamo, ora 19), Pro
gresul F. B.-Constructorul Sibiu, 
C.C.A.-Progresui Tg. Mureș, (am
bele meciuri mîine, în sala Fto- 
reasaa ,de la ora 18,30), Știința 
TimEșoara-.Ști iniția UOJFU Dinamo 
Tg. Mureș-Știtața Iași și Progre
sul Orașul Stalin . Locomotiva 
P. T. T.

Pregătirile atlețîler pentru sezonul competitional
In momentul de față, în toate ora

șele țării, atlețiii desfășoară o 
vie activitate de pregătire în vede
rea sezoinolui competițional al a- 
rarliui 1955. Iată cîteva vești cu 
privire la pregătirile atleților.

TIMIȘOARA. — Existând condi 
țiumi atmosferice destul de prielnice, 
atteții timișorenii, execută progra
mele tor de antrenament în aer 
liber. Intrucit la Timișoara numai 
două săli pot adăposti antrena
mentele atleților, (sala S.M.T.C.F. 
și sala Institutului de Construcții) 
și acestea sînt supraaglomerate cu 
diferite competiții, atlețiii și-au axat 
planul de pregătire pe cît mai mult 
lucru pe stadion.

Pontau sezonul 1955, în planul 
de activitate figurează o serie die 
obiective, care au ca scop îo pri
mul rind lărgirea bazei de masă 
a atletismuului în Timișoara. A fost 
prevăzută organizarea la intervale 
regulate a diverselor concursuri 
pentru elevi, c*a și numeroase 
concursuri pentru atteții frun
tași din localitate. Pentru rea
lizarea celor mai multe dintre o- 
biectivele p ropuse stat necesare însă 
anele măsuri organizatorice și ad- 
aitofetaatlve. Ne referim La situația 
tereniurilor care în momentul .de 

-față, ca de altfel și atnul trecut, 
este îngrijorătoare. Singurul sta
dion oare poate fi folosit în mai 
bune condițiuni este cel al* colec
tivului Știința, care s-a și bucurait

Iată acum loturile pe care le vor 
folosii echipele de baschet masculin 
in cadrul campionatului categoriei 
A pe anul 1955:

1. Dinamo București: (antrenor* 
•Gr. Avachian), Gh. Constantini de,
D. Niculescu, E. Răducanu, L. 
Nagy, S. Stroe, A. Petroșanii, TJi. 
Giurculescu, Gh. Miutescu, M. Ras 
ducanu, L. Rary, C. Cojocaru și L, 
Niculescu.

2. C.C.A. (antrenor C. Herold)', 
A. Folbert, Gh. Fodor, A. Gamene 
tzi, M. Erdogh, P. Stoicescu, G. 
Dorogan, E. Niculescu, F. Bwada, 
D. Florea, C. Călugăream!, I. Tes- 
tiban, C. Stamatescu, A. Carabe*» 
lian, Th. Sțoian și F. Cucoș.

3. Știința I.C.F. (antrenor A. 
Predescu), M. Nedef, E. Sarossi, 
A. Borbely, M. Bărbulescu, C. Di- 
nescu, V. Pruncit, P. Vasiliu, Sit 
Lucaci, Z. Stef, I. Dinescu, R. Tu
narii, Gh. Ionescu, V. Geleriu, D. 
Stroe și I. Szilagi.

4. Locomotivă P.T.T. (antrenor 
V. Popescu), Gr. Costescu, E. Ga- 
nea, C. Niculescu, N. Negoescu 
C. Negrea, C. Motaș, M. Dumi
trescu, T. Minescu, S. Zeigr rmarț, 
M. Ianculescu, I. K«ntod:, VI. 
Marcovici, V. Moșneaga, C. Bratu, 
AI. Grigwiu.

5. Știința Timișoara: L. Mokos^ 
V. Radulescu, V. Pușcașu, St Pa
lici, E. Lorincz, M. Ducu, L. Puș
ca șu, I. Cordier, I. Marin, I. Paid,
L. Fekete.

6. Progresul F.B. București (a» 
tremor C. Rigler) M. Trandafir, Cr. 
Babaliescu, C. Spiridon, R. Po
pov ici, A. Ortinski, G. Mantea, C. 
Mușețeanu. Gh. Rusu, P. Stere, C. 
Anghel, M. Vilag, C. Ctona, M. 
Steuerman, C. Stănescu și M. RF 
gler.

7. Progresul Tg. Mureș (antren 
nor St. Zoldi) M. Elek, I. Deak, V. 
Kadar, P. Zoizon, T. Rettegi, G. 
Papip, Z. Schwartz, AI. Bokor, A 
Robie, I. Nagy, F. Boes, Al. Both,
G. Rettegi, AL Bogdanovics și A 
Taugner.

8. Dinamo Oradea (antrenor E. 
Blaga) T. Constantinescu, I. Va
nya, A. Sebestyen, A. Till, V. Lu-’ 
(ac. V. Marinescu, T. Glcdeanu, A. 
Beretzky, Gh. Rusu, T. Sudai, E. 
Niculescu, L. Laszlor, A. Szatmari.

9. Progresul Orașul Stalin (an
trenor C. Bîrleanu) C. Ciontea, Al. 
Măzgăreanu, I. Bota, I. Spiridon, 
C. Crjșan. AL Atasievici, AL Stin* 
ghe, M. Szabo, P. Dumitrescu, G. 
Bosch, St. Ciobanu. V. Crișan, S. 
Pică, E. Simiooescu. V. Stingbe.

10. Știința Iași: St Hațeganu, L 
Lorincz, M. Iliiițchi, V. Todrzșcu, 
C. Pincu, C. Hulubei, Al. Arvinto 
C. Cesar. V. Constantinescu și M. 
Neguiescu.

11. Constructorul Sibiu (antrenor
S. Ferencz), L. Gruber, N. Gusan^
M. Albu, R. Brînzei, K- Wilwert, 
Marian Spiridon, I. Anghel, T. 
Turcu, L. Davidescu, M. Stanca, 
St. Udvary, D. Balteș, Z- Boroș,
N. Martin.

12. Dinamo Tg. Mureș: Gh. Fu- 
lbp, B. Ross, A. Madaras, G. Be- 
rekmeri, R- Bodo, G. Hejas, L. 
Buzan, V. Ștefan, L. Berekmeri,
I. Nagy, I. Bakos*, E. Csiszer, I. 
Meszaros, N. Viciu și I. Tămas.

de o mai bună îngrijire. In rest, 
stadioanele Timișoarei sint într-o 
stare destul de proastă. Afirmația 
este valabilă, atît pentru terenul 
Locomotiva, căruia îi sint necesa
re lucrări de refacere, cât mai ales 
pentru terenul Progresul. Acesta 
diin urmă, care a intrat în repara
ție în anuil 1951, de atunci n-a mai 
putut fi folosit pentru nici un con
curs. In momentul de față pisia 
stadionului nu poate fi în n:c: un 
caz folosită, ea nefiind ameoajali. 
Credem că este necesară mai mul
tă operativitate, pentru ca măcar 
în acest an stadionul Progresul să 
poată fi redat în fotosință

D. STANCE LESCU

ORAȘUL STALIN. — Secția de 
atletism a colectivului Consțructo- 
rul și-a început activitatea de la 
începutul lunii ianuarie, sub txtos- 
rnarea antrenorilor Irina și Ntoolae 
Tacorian. Antrenamemete au Ioc de 
două ori pe săptămină jn sală și 
de alte două ori pe stadionul Tine
retului. Antrenamentele urmăresc 
pregătirea fizică generală și pregă-; 
tirea specială a fiecărui atlet. Lotul 
secției cuprinde printre alții pe Inge 
Knobloch, Anelise Rraus, Mioara 
Mora.ru, Ema Vinclar, Ștefan Lișca, 
Titus Triteanu, Ion Ganea, G. Ra
dulescu, Ion Rlein, etc.

Gh. Rădulescu 
corespondent

Mora.ru


. - _ Miluirea Locomotiva I. C. F. și Progresul I.T.B., desfășu
ra: j în cadrul campionatului pe anul 1954. Și în acest an Locomo- 
tiea l.C.F. și Progresul I.T.B. se anunjă pretendente serioase la 

ttt lu.

O nouă etapă la volei

activitatea la fotbal

Deși in meciurile de volei pro
gramate shnbătă și duminică, a- 
fit in Capitală cit și în restul tă
rii nu se vor întîlnii încă forma
ții le noastre fruntașe, totuși a- 
ceastă nouă etapă suscită interes 
Jn urma comportărilor meritorii ale 
unor echipe provinciale, în partidele 
inaugurale.

In mod deosebit atrag atenția 
Întrecerile masculine de la Ora
șul Statal (unde echipa metalur- 
giștilor din localitate, care a con>- 

h «tituit o surpriză plăcută pentru 
V spectatorii bucure? toni duminica 

trecută, va da replica unei for
mații in bună formă : Dinamo I 
recenta cîștigătoare a Cupei „1& 
Februarie“) și de la Arad — unde 
viguroasa echipă a Științei se va 
strădui să se ridice la niveJul cam
pioanei noastre : C.G.A.

Conferința comisiei centrale de volei
La sediul Comitetului pen

tru Ctitoră Fizică și Sport a 
avut loc ta «atee de 11 și 12 fe- 
brcarie a.c conferința pe țară a 
core»s»ei centrals de vote. Lucrările 
conferinței, ia care au participat 
men brii comisie: centrale cit și nu
meroși activi?: dm această ramură 
de sport, au fost deosebit de im
portante deoarece ta cadrul tar a 
fost analizată activitatea voleiba
liștilor din țara noastră din ulti
mii doi ani și totodată s-au trasat 
sarcinile viitoare atît pe plan in
tern (creșterea cantzativă și cali
tativă a vai.-iiiui) cit și pe ptan 
tatema'îonai .

Papoct'ji de activitate al comi
sie. centrale de volei pe anii 1953- 
1954 a fost susținut de către tov. 
Nicc’.ae Sotir, vicepreședinte al co
rn :sei centrale. Acest raport a ilus
trat succesele obținute de către vo
leiul nostru in ultimii doi ani, și 
totodată a arătat o serie întreagă 
de lipsuri și greutăți din activitatea 
comisiei centrale de volei. Au ur
mat dările de seamă ale comisiilor 
regionale Craiova și Timișoara. 
Întrebările și discuțiile pe marginea 
rapoartelor, la care au participat 
numeroși tovarăși, au arătat prac
tic situațiile din majoritatea regiu
nilor noastre, constituind un pre- 

kțios schimb de experiență.
W In cea de ă doua zi a conferin

ței s-au citit două inst-ructivie re
ferate. Iov. Constantin Florescu a 
vorbit despre lucrările congresului 
Federației Internaționale de Volei 
ținute la București în noiembrie

• 1953, iar antrenorul Gh. Petrescu 
a expus subiectul: „Caracteristicile 
și perspectivele de dezvoltare ale 
voleiului modem". In continuare, 
antrenorul Gh. Constantrtoescu a 
arătat obiectivele și sarcinile comi
siei centrale pe anul în curs. Din 
partea. G.C.F.S. a luat cuvîntul Al. 
Gruia membru în comisia interna
țională de arbitraj a F.I.V.B. și se
cretar al comisiei de organizare a 
campionatelor europene de volei pe 
1955. Vorbitorul a subliniat o serie 
de lipsuri care măi persistă în ac- 

r tivtatea comisiei centrale și a fă
cut în același timp o serie de pro-

Concursul de schi
| ai asociației Recolta

Astăzi și mîine va avea loc la 
Predeal un concurs la care vor par
ticipa cei mai buni schiori ai aso
ciației Recolta, din opt regiuni ale 
țării. Programul concursului pre
vede pentru azi probele de coborire 
bărbați și femei, iar pentru mline 
slalom uriaș bărbați și femei, fond 
4 km. fete și fond 8 km. băieți. în
trecerile se vor desfășura pe pîrtia 
Clâbucet.

Echilibrate se mai anunță a fi 
partidele feminine dintre Dinamo 
și Voința Sibiu sau Progresul Ti
mișoara și Locomotiva București.

Iată de altfel, programul com
plet al etapei.

In Capitală, simbătă orele 17,30, 
sala Dinamo: Progresul C.P.C.S. 
— Constructorul (f); duminică de 
la orele 9, sala Floreasca : Loco
motiva l.C.F. — Flamura roșie 
Tg. Mureș (m.); Dinamo IX —■ 
Progresul I.M.F. Cluj (m.); Di
namo—Voința Sibiu (f.); Progresul
I.T.B. —Știința Timișoara (m.); 
Orașul Stalin: Voința — Știința
l.C.F.  (f.) și Metalul—Dinamo I 
(m.); Timișoara: Progresul—Loco
motiva M.C.F. (f.); Iași: Flamura 
roșie—Progresul Cluj (f.); Arad: 
Știința—C.C.A. (m.).

puneri pentru îmbunătățirea mun
cii. S-a arătat că a existat o acti
vitate sporadică, o legătură slabă 
cu comisiile orășenești și regionale. 
De asemenea Tov. Gruia a 
atras atenția asupra unui fapt 
foarte important și anume atra
gerea în practicarea voleiului a co
piilor și elevilor, avătînd că prin a- 
cest lucru se va asigura atingerea 
unui nivel superior de joc la o 
virată timpurie. Cuvînitul de închi
dere l-a rostit tov. I. Stanion, vice
președinte al comisiei centrale, care 
a subiiniai la rtadul lui anumite 
carențe <Ln activitatea voleiului la 
noi. El a atras atenția ta mod spe
cial asupra lipsurilor ajsociațiilor 
sportive (care de altfel au fost și 
foarte slab reprezentate in cadrul 
conferinței).

In urma analizării activității co
misiei centrale de volei, comitetul 
pentru cultură fizică și sport a ho- 
iărît reorganizarea ei astfel : pre
ședinte Alex. Șiperco, vicepreședinte 
al C.C.F,S. și al F.I.V.B.: 
vicepreședinți Ion Simian, Nicalae 
Sotir și Vasi'e Pîrvan, secretari: 
Nicollae Mateescu și Th. Stănescu, 
membri: Nicolae Murafa, Constan
tin Armășescu, Francisc Marinescu, 
Narcis Schreiber, Răimond Florian, 
Ion Țone, Gh. Constantinescu, Gh. 
Petrescu, Ion Perlitz. Dr. Comei 
Scorțeanu, Dr. Nicolae Zega, Con
stantin Florescu, Tudor Todeasa, 
Dr. Dumitru Medtanu, cpt. Pavel 
Petrescu, Neagoe Mardan, Rodica 
Sădeanu și Adriana Honet (toți din 
București) și I. Hitter (Petroșani), 
Tărtase Tănase (Orașul Stalin), D. 
Badea (Sibiu), E. Strejescu (Tîrgo- 
viște), R. Mtaăistireanu și Cornelia 
Jagodici (Timișoara), P. Halau- 
cescu (P. Neamț), D. Gnigoraș (Ba
cău) tag. A. Ionesciu și I. Scurtu 
(Cluij), S. Suirdu (Tg. Mureș), V. Ji- 
taru (Arad), G. Manolescu și Laura 
Brandabur (Galați), T. Baloș și N. 
Daniel (Iași), V. Pop (Predeal), 
V. Cepar (Dorohoi), M. Șuteu 
(R. Wkea), M. Davlîd (Bîrlad), 
G. Mateescu (Oradlea), I. Marghiol 
(Constanța) și N. Gadidov (Cra
iova).

’ Concurs atletic în Capitală
Colectivul sportiv Flamura roșie 

Comerț organizează astăzi și mîine 
ta Capitală un concurs de atletism. 
Concursul se desfășoară după ur
mătorul program : ASTĂZI — sta
dionul Tineretului: ora 15,30: 110 
m.g.; suliță B; dfccF; 100 m. B și F: 
600 m. B; 400 m. F; suliță F; 3.000 
m. B; în sala Floreasca II — ora 
16: prăjtaă; lungime B; greutate 
B; MIINE : stadionul Tineretului: 
ora 9 : 80 m. g.F; disc B; 200 m.B 
și F; 1.000 m. B și F; stadionul 
Dinamo, ora 9: ciocan; sala Flo
reasca, ora 10: înălțime F; triplu 
salt; lungime F; greutate F; înăl
țime B.

Interesul m jurul pregătirilor e- 
chipeloi fruntașe de fotbal crește 
pe măsură ce se apropie începerea 
campionatului și antrenamentele 
intră to faza finală. Jocurile de. 
antrenament, pentru verificarea 
gradului de pregătire, stat urmări
te de tot mai mulți iubitori al fot
balului, nerăbdători să vadă la lu
cru echipele, care se vor» Întrece 
curînd

Pe stadionul din Giulești, de 
pildă, miercuri la jocul de antre
nament Locomotiva—Flamura ro
șie Abatorul au asistat peste 1000 
de susținători ai feroviarilor. Echi
pa acestora s-a mișcat destul de 
bine, lăstari’ să se întrevadă o 
comportare superioară în viitorul 
campionat. Noua formație a Lo
comotivei : Coman — Kerestes
(Stăncescu), Cristescu, Macr'i (Ke
restes)— Vărzan II (Garbeloti), Fe. 
renczi— Călin, Langa (Roman), O- 
laru, Avasilichioaie (Mihai), Mi
hai (Filate) — a cîștigiat acest joc 
cu 12—0 (6—0), prin punctele în
scrise de Olaru (5), Langa (2), 
Călin (2), Mihai, Ferenczi și Ro
man. O deosebită vervă de joc au 
arătat Ferenczi, Olaru, Vărzan II 
și Cristescu.

Numeroși au fost și admiratorii 
care au însoțit echipa Progresul 
București pe terenul Progresul (Tur
da), tot miercuri, la jocul cu Fla
mura roșie Bere Rahova. Și ei au

Mai multă atenț’e
Ar fi fost firesc să găsim printre 

jucătorii Flamurii roșii UTA o at
mosferă optimistă, de încredere în 
forțele proprii, intr-un cuvînt o at
mosferă corespunzătoare la o echipă 
care a cîștigat campionatul de fot
bal pe anul 1954, după o luptă 
dîrză.

Or, situația de la Flamura roșie 
UTA seamănă mai mult cu aceea 
dtatr-un colectiv care a retrogra
dat, deși nici acolo nu trebuie să 
domnească descurajarea. Acum, ta 
preajma începerii campionatului, 
secția de fotbal a Flamurii roșii 
UTA înitîmptoă serioase dificultăți, 
în special de ordin organizatoric, 
care influențează direct buna des
fășurare a procesului de instruire 
și crează o stare îngrijorătoare 
pentru perspectivele acestei echipe 
fruntașe ta campionat. Astfel, lotul 
este insuficient și ca număr și ca 
valoare. Aceasta pentru că atît con
ducerea colectivului cît și cea a sec-

Joi, după amiază echipele tatiia 
și de tineret ale C.C.A.-utai au sus
ținut meciuri de antrenament la 
Arad. Prima formație a tatîtait pe 
Locomotiva Arad cu care a termi
nat la egalitate: 1-1 (0-0), punctele 
fiind marcate de Alexandrescu și 
Ivan (Loc.). C.C.A. a prezentat 
echipa: Voinescu (Toma) — Za- 
voda II, Apolzan, V. Dumitrescu — 
Onisie, Ivănescu (Bone) — V. 
Moldovan (Ivănescu), Zavoda I. 
(Caricaș), Alexandrescu, Tptaru, P. 
Moldoveanu. Echipa de tineret, în 
care au jucat Petschowski, Dodea-

La încheierea campionatului categoriei B. la hochei pe gheața
Vorbind despre întîlnirile de ho

chei din cadrul campionatului re
publican categoria B, care s-au 
disputat la Miercurea Ciuc, putem 
spune că ele oferă importante în
vățăminte, îndeosebi echipelor de 
valoare mai redusă. In general, 
formațiile participante la aceste 
tatreceni s-.au Situat ta două 
categorii: primele patru clasate au 
arătat că au posibilitatea să se a- 
propie în scurt timp de vailoareia 
formațiilor noastre fruntașe, iar 
restul, clasate pe următoarele 
locuri — mai modeste din toate 
punctele de vedere — au avut o- 
cazia să-și însușească tot mai bi
ne acest sport.

In ceea ce privește, primele două 
clasate, Progresul Gheorghieni și 
Progresul Miercurea Ciuc, putem 
spune că pregătirea bună din toate 
punctele de vedere (fizic, tehnic și 
tactic) le-a permis realizarea unor 
performanțe valoroase. Patinajul 
bun, pasele cu adresă, trasul pre
cis la poartă, apărarea bună și 
atacul continuu în 5 jucători, au 
fost elementele care le-au dat po
sibilitatea să se distanțeze ca valoa
re, de restul echipelor. Clasate pe 
locurile următoare, Constructorul 
și Flamura roșie, ambele dlin Tg. 
Mureș, au arătat prin jocul lor că 
pot obține performanțe mai bune 
dacă își vor remedia anumite lip
suri, dintre care amintim îndeosebi 
pe cea a jocului individual al ju
cătorilor din atac. Cu un joc de 
ansamblu mai bine conceput, am
bele formații vor putea realiza per

avut satișiacția de a vedea echipa 
lor jucînri cu multă dispoziție și 
dovedind o bună pregătire. Mai a- 
les linia de «tac, care s-a arătat 
foarte inspirată în fața porții și a 
măre at 16 goluri prin : Iordache 
(4), Blujdea (4), Fusulan (3), 
Smărăndescu (2), Ozon (2), Lă- 
zărescu. Progresul a primit două 
goluri, ambele înscrise de Ștefă- 
nescu (FI. roșie Bere Rahova). 
Noua promovată în categoria A a 
folosit următoarea formație: Cosma 
(Horvat) — Gică Andrei, Paras- 
chiv, Dragomirescu (Soare) — tio- 
cea, Știrbei — Lăzărescu (lor- 
dache), Fusulan, Ozon, Smărăn
descu, Iordache (Blujdea).

In sfirșit, Dinamo București s-a 
antrenat in compania Flamurei roșii 
„7 Noiembrie" pe terenul III din 
Parcul Sportiv Dinamo. Dinamo- 
viștii nu au forțat jocul, pe ei 
preocuptadu-i în general verifica
rea jocului de ansamblu și în spe
cial trasul la poartă de la distanță 
și îmbunătățirea jocului tripletei, 
în acest meci, Dinamo a folosit for. 
mația următoare: Curcan (Birta- 
șu) — Fodor (Băcuf I), Călinoiu, 
Szoko (Anghel) — Nemeș, Toma 
— Maghef (Bartha), Ntcușor, Ene, 
Neagu, Bartha (Fodor). Băcuf II 
accidentat și Suru bolnav, nu au 
putut lua parte la antrenament 
Rezultatul meciului: 3-1 (2-0).

secției de fotbal a Flamurii Roșii U.T.A
ției nu s-au îngrijit să mărească 
numărul jucătorilor primei echipe cu 
elemente tinere care puteau fi fur
nizate chiar de alte colective, cu 
echipe de categorii inferioare, din 
Arad. Actualmente, UTA contează 
efectiv numai pe 14 jucători. In 
afară de acest aspect, o lipsă se
rioasă ta activitatea echipei o con
stituie calitatea și cantitatea mate
rialului sportiv al secției de fotbal.

Este suficient să arătăm că ta 
momentul de față echipa Flamura 
roșie U.T.A. nu dispune de echipa
ment corespunzător.

La această situație gravă s-a 
ajuns din mai multe motive: în pri
mul rtad din neglijența jucătorilor 
care nu au îngrijit echipamentul, 
apoi din vina conducerii colectivu
lui și secției care nu am făcut toate 
eforturile pentru a procura acum, 
la începerea campionatului, echipa
mentul corespunzător (și prin re
împrospătare și prin recondiționare).

JOCURI AMICALE
nu, Balint, Meszaros, Nertea, etc. 
— a jucat cu Metalul AMEFA. Re
zultatul: 1-0 (0-0) pentru C.C.A., 
prin golul înscris de Meszaros.
FLACARA CIMPINA — FLACARA 

PLOEȘTI 2—2 (0-1)
Cimpina 18 (prin telefon). Ieri 

s-a disputat meciul amical dintre 
echipele Flacăra Cimpina și Fla
căra Ploești. In ciuda terenului 
greu,, jocul a corespuns, ambele 
formații dovedind o bună pregătire 
fizică și un bun control ai balo
nului.

formanțe mult mai valoroase. Tre
buie să arătăm că toate echipele 
despre care am amintit mai sus 
au în majoritate jucători tineri cu 
mari posibilități de progres, dintre 
care amintim îndeosebi pe Kozan 
Bekhasi și Pal (Progresul M. 
Ciuc), Publik și Lazăr (Construc
torul Tg. Mureș), R. Moldovan, 
Varga și Xdravits (FI. Roșie Tg. 
Mureș) etc.

Restul echipelor participante 
s-au prezentat la un nivel necores- 
punzator acestei întreceri, explica
bil în bună măsură printr-o serie 
de condiții obiective și îndeosebi 
de lipsa de antrenament pe ghea
tă.

Trebuie să amintim în încheiere 
și o serie de considerațiunî gene
rale care au făcut ca aceste între
ceri să nu se ridice la un nivel sa
tisfăcător cerințelor unei astfel de 
competiții, și antume:

— Portarii, în afară de dr. Se
beș tyen (Progr. M. Ctac) și Vana- 
di (Progresul Gheorghierri) stat 
lipsiți de experiență, primind în 
acest fel puncte, care ar putea fi 
evitate cu ușurință.

— Fundașii, sau sînt pasivi față 
de jocul înaintării, sau își însu
șesc de foarte multe ori sarcinii ce 
revin înaintașilor, lăstari' în acest 
feri goluri în apărare.

— înaintașii nu conlucrează în 
suficientă măsură la realizarea unei 
acțiuni, încercînd de foarte multe 
ori realizarea acesteia pe cont 
propriu.
__ — In situația de ,,singur cu 

punctele fiind înscrise de TomOț 
Bartha, Ene și, respectiv, Ursei.

La Turda, Metalul Cîtnpia Turziț 
s-a întîlnit miercuri cu Construc-f 
tonul din Turdia și a cîștigat cu 1-0 
(0-0). Echipa din Cîmpia Turzii a 
jucat în formația: Crăciun — MlK 
reșan, Mari, Felecan — Roman, 
Ruzici — Corneanu, Takacs, Sze- 
gedy, Copil II, Bantaș.

Jocurile de verificare vor contH 
nua mîine, duminică, în toată țara,- 
Printre altele stat anunțate urmă
toarele partide:

București: Progresul București—* 
Metalul 23 August, ora 11, teren 
Progresul I.T.B.; Progresul Bucur 
rești (tineret) — Flacăra TîrgoJ 
viște, ora 9.30 teren Progresul 1TB; 
Locomotiva București ■— Progresul 
C.P.C.S. București, teren Progresul
I.T.B.,  ora 15.

Cluj: Știința Cluj — Avintul Re
ghin și FI. roșie I. H. — Știința 
(tineret); Cimpina: Flacăra — Di
namo București; Baia Mare: Me
talul — Dinamo Orașul Stalin; 
Craiova: Știința — Flamura roșie 
Craiova; Reșifa: Metalul — Știința 
Timișoara.

Arad’^' simbătă: FI. roșie Ar.ad- 
Metatal AMEFA și Constructorul 
(cîte o repriză); duminică: FI. ro
șie Arad (tineret) — C.C.A. (ti
neret); Pecica: C.C.A. — Recolta 
Pecica; Timișoara: Locomotiva — 
Locomotiva Arad.

Revenind însă la atmosfera neco 
respunzătoare care domnește in sî-r 
nul secției de fotbal a Flamurii ro
șii UTÂ, trebuie să spunem că o 
„contribuție” nu tocmai mică la 
crearea ei o au atît conducerea 
asociației Flamura roșie în frunte 
cu președintele ei, tov. Păușan, cît 
și conducerea și comitetul sindical 
al întrepr nderii, care s-au dezinte
resat ta ultima vreme de activitatea 
acestei echipe fruntașe.

E'ste încă timip ca situația aceas
ta, care îngrijorează nu numai pe 
jucători ci și pe sportivii arădeni, 
să fie cercetată cu toată atenția. 
Să nu uităm că este vorba de o 
echipă fruntașă a fotbalului nostru, 
care a realizat frumoase performant 
țe atît pe plan intern cît și internat 
țional și care se bucură de numet 
roase simpatii ta rîndurile iubito* 
rilor de fotbal din întreaga țară, j

METALUL BAIA MARE — '
DINAMO ORAȘUL STALIN 0—3 

(0-0; 0-1; 0-2).
Joi s-a desfășurat la Baia Mare 

partida amicală dintre Metalul și 
Dinamo Orașul Stalin. S-au jucait 
trei reprize a cîte 30 de minute. 
Mai bine pregătiți fizic și tehnic, 
d’imamoviștii au obținut victoria.

★
1G. MUREȘ (de la subredacția 

noastră). Echipa Avtatiuil dim Re
ghin a jucat joi, în localitate, ta 
compania Voinței Tg. Mureș. Avto-i 
tul cîștigat cu 3—1 (2-0).

portarul", 90% din acțiuni stat ra-> 
tate de înaintași.

— Jocul de ansamblu lipsește 
cu desăvîrșiTe formațiilor, în afară 
de primele clasate.

— Pregătirea fizică este nesa- 
tisfăoătoare și lipsa acesteia face 
ca alura și eficacitatea jocului să 
scadă, pe măsură ce se apropie 
de sfîrșit.

I. OPRESCU
★

ORAȘUL STALIN (prin telefon). 
In localitate s-au încheiat jocurile 
din cadrul campionatului republi
can categoria B la hochei pe 
gheață. Ultimul meci a fost acela 
dintre echipele Metalul Uzinele de 
Tractoare și Constructorul, ambele 
din acest oraș. După un joc, care 
a fost disputat nuimaî în prima re
priză, victoria a revenit echipei 
Metalul Uzinele de Tractoare cu 
scorul die 15-3 (2-.1; 9-1; 4-1), prin 
punctele înscrise de Marin (4), Se-" 
redai (4), Marcu (2), Gogeanu 
(2), Secheli, Crișan și Fritsch (ta 
propria poartă), pentru Metalul și 
de Martini (2) și Fritsch pentru 
Constructorul.

După terminarea acestui joc cla
samentul turneului este următorul:
1. FI. roșie Sigh. 6 6 0 0 64:11 12
2. Av. Sebeș 6 5 0 1 47:13 10
3. Met. Uz. Tract.

Orașul Stalin 6 3 1 2 34:25 7>
4. Rez. de Muncă

București 6 2 1 3 18:34 5
5. Constr Or. St. 6 2 0 4 33:67 4
6. Progr. Iași 6 2 0 4 21:43 4
7. Flacăra Or. St 6 0 0 6 16:40 Q



Aspect din cursa de 40 m. garduri fete disputată in sala Floreasca in 
cadrul întrecerilor pentru Cupa 16 Februarie.

„CUPA 16 FEBRUARIE”
ȘA II

A luat sfîiTșit concursul de 
șah din cadrul Cupei 16 Februa
rie, întrecerile șahiștilor, atît ceie 
individuale, cit și pe echipe, s-au 
bucurat de un succes deosebit

Miercuri seara s-au întîlnit în 
finală, echipele asociațiilor Pro
gresul și Locomotiva, Este intere
sant de notat că echipa primilor 
era formată în special din jucăto
rii colectivului Progresului D.C.S., 
care a avut un debut slab în cam
pionatul Capitalei în curs de des
fășurare. In această întâlnire, însă, 
șahiștii de la Progresul s-au re-, 
găsii, fumizînd partide bune, ceea 
ce le-a permis să obțină o meri
tată victorie. In timp ce șahiștii 
celor două echipe se întreceau la 
cele 12 mese, într-o sală alăturată 
numeroși iubitori de șah, munci
tori de la Grivița Roșie urmăreau 
mersul partide! Tro ian eseu—Popa 
pe o tablă de demonstrație, ascul- 
tînd comentariile candidatului de 
maestru VI. Constantinescu.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate (jucătorii subliniați au avut 
albul):

ACTUALITĂȚI DIN GIMNASTICĂ
■ IN acest sfirș t de săptâmină, 

la București, Arad, Cluj. Orașul 
Stalin și 1 mișcară vor avea loc 
concursurile de selecție ale echipe
lor, care vor reprezenta aceste lo
calități în noua competiție „Cupa 
orașelor**. Concursul de selecție din 
București se va desfășura sîmbătă 
'(azi) după am’ază în sala Flo
reasca începind de la orele 16 (in
trarea liberă).

„Cupa Voința" la handbal
Cu ocazia împlinirii a patru ani 

de la înființarea asociației pentru 
cultură fizică și sport Voința, co
lectivul sportiv Voința Piele-Incăl- 
țăminte organizează între 20 fe
bruarie șj 20 martie o competiție 
de handbal de sală rezervată e- 
chipelor masculine și dotată cu 
„Cupa Voința".

La această competiție participă 
mai multe echipe ale asociațiilor 
Progresul, Flamura roșie. Știința, 
Metalul și Voința. Toate jocurile 
se vor desfășura în sala Recolta 
din Capitală.

Interesante întreceri Ia haltere
Mîine se va desfășura în sala 

Dinamo din Capitală, cu începere 
de la ora 16. o importantă reu
niune de verificare a stadiului de 
pregătire al halterofililor noștri 
fruntași. Desigur, pe lingă scopul 
amintit, concursul de mîine — la 
care vor lua parte campionii și re- 
cordmenii țării — constituie un bun 
prilej de a modifica tabela de re
corduri și prin aceasta de a se fa
ce primii pași pentru atingerea 
noilor norme de clasificare,

■ Tot mîine se va desfășura la 
București, ca și in țară, faza de

Un nou concurs de verificare a
Un nou concurs de lupte se va 

desfășura mîine în sala Dinamo 
din Capitală. In cadrul acestei 
reuniuni se vor întrece luptătorii 
din lotul reprezentativ al R.P.R. 
— care se pregătesc în vederea 
viitoarelor întreceri internaționale 
și a finalei campionatului, republi
can individual — precum și o se- 

'rie de luptători fruntași invitați, 
special. Se vor desfășura întîl- 
niri echilibrate între sportivi cu- 
noscuți ca D. Pîrvuiescu, Fr. Hor
vath, D. Cuc, Fr. Harry, I. Mu- 
jeșan, M. Belușica, M. Scliultz,

PROGRESUL — LOCOMOTIVA 
6’/2—2>/2 (3 întrerupte), Troianescu 
—Popa 1-0, Seimeanu — Gavrilăl 
într., Urseanu — Ichîm ‘/s—*/t, 
Gavrilă II—Andrifoiu 0-1, Braun- 
stein — Ruserrescu 0-1, Bondoc — 
Ungurear.u 1-0 (forfait), Zetlin — 
A. Kiss 1-0, Milescu—Scurtu într, 
Pogorievici — Stanciu 1-0, Soco- 
teanu — Pop 1-0, Lidia Giuroiu — 
Elena Ududec 1-0, Margareta Teo- 
dorescu — Eugenia Popa întrerupt.

★
Tot miercuri a luat sfîrșit și 

turneul individual de șah. Ultima 
rundă nu a produs modificări esen
țiale în clasament, liderul Z. Nagy 
acumulînd o nouă victorie, de data 
aceasta în fața lui Vasilescu. Cîș- 
tigătop al concursului este deci Z. 
Nagy (Dinamo) care a acumulat 
S'/2 puncte (din cele 9 posibile). 
Un scor excelent! Pe următoarele 
locuri s-au clasat: Șuta 7, Storo- 
jevski 5'/2, N. Dumitrescu 5, Puș- 
oașu 4'/2, Dimov, Berbecaru și 
Topa 3'/î, Vasilescu 2*/2, F inimă 
l'/3-

D. Munteanu 
corespondent

■ LA Reșița a avut loc recent 
un concurs de gimnastică în cin
stea alegerii organelor sportive 
sindicale. Rezultate; Echipe băieți: 
Metalul Reșița — Reprezentativa 
Aradului 218,30 p. — 212,30 p. E- 
ciipe fete: Reprezentativa Aradu
lui — Metalul Reșița 180,95 p. — 
171,70 p. Au asistat peste 1.000 
spectatori.

Mîine, box la Ciulești
Sala sporturilor de la Giulești 

va găzdui mîine, cu începere de la 
orele 10 dimineața, faza a doua pe 
Capitală a campionatului republi
can de box (calificare).

Vor urca pe ring cîștigătorii fa
zei intiia a. campionatului precum 
și boxerii cu categoria a doua de 
clasificare.

Gala de mtine se desfășoară în 
organizarea colectivului sportiv 
Locomotiva Grivița Roșie.

I regiune a campionatului republi
can individual. La București în
trecerile vor avea loc in sala Di
namo, cu începere de la ora . 9. In 
provincie s-au făcut pregătiri in
tense pentru ca întrecerile să se 
desfășoare în ce’.e mar bune con
diții. Reuniuni interesante vor a- 
vea loc și la Reșița (pentru regi
unea Timișoara). Arad, Cluj etc. 
Pregătirile halterofililor vor trebui 
să fie sprijinite de colectivele 
sportive respective, cît și de comite
tele regionale C.P.S., în sarcina 
cărora cade organizarea acestei e- 
tape.

lotului de lupte clasice al R.P.R.
L. Bujor, A. Șuii ș. a. întrecerile 
vor începe la ora 19.

■ In țară continuă desfășura rea 
campionatului republican indii vi dual 
pentru seniori, cu faza de regiu
ne. Din corespondențele primite, 
pînă în prezent, rezidtă că s-au 
făcut pregătiri intense în majori
tatea regiunilor, cum ar fi de pil
dă la Arad, Gluj, Timișoara, Tg. 
Mureș, etc. Campionii de regiuni 
vor participa la finalele campiona
telor alături de cei mai buni lup
tători din țară, maeștri ai sportu
lui și sportivi de categoria l-a-

Meciuri spectaculoase in concursul lotului republican de tenis de masă
ORAȘUL STALIN (prin telefon 

de la trimisul nostru). Concursul 
de tenis die masă al lotului repu
blican a continuat joi și vineri, sco- 
țînd în evidență buna valoare a 
majorității participant!lor.

Iată acum rezultatele jocurilor 
în ordenea disputării lor:

Gheț.u V. — Irma Magyari 3-0 
(16, 16, 18); Zamfir-Șairi Szasz
3—0 (19, 15, 11) . *In acest meci 
Șari Szasz nu s-a acomodat cu jo
cul adversarului său, care folosește 
(dealtfel ca și S. Szasz), o paletă 
cu burete. .Mircea Popescu — Toma 
Reiter 3—2 (21-17, 11-21, 16-21, 
26-24, 21-19). A fost una dimtre cole 
mai interesante partide aile concursu
lui. Spre deosebire de jocul săiu o- 
bișnuit, Mircea Popescu și-a bazat 
acțiunile sale pe loviturile de atac. 
Totuși el nu a folosit atacul cu re
verul, care i-ar fi creat și mai 
nruhe situații favorabile. Intere
santă a fost desfășurarea setului al 
cincilea. în care Mlncea Popescu a 
condus cu 17—10, dar a fost ega
lat de Toma Reiter la 18.

Paul Pesch— Angelica Rozeanu

Luni începe în Capitală compe
tiția „Cu,pa Orașelor", organizată 
de asociația sportivă Progresul 
pentru echipele de scrimeri juniori 
ale orașelor din țara noastră. Vor 
participa la această competiție un 
număr de 11 reprezentative de o- 
raș, alcătuite din 82 dfe trăgători 
juniori.

Pentru o cît mai bună compor
tare la această primă competiție 
de juniori din acest an, toate ora
șele s-au îngrijit de pregătirea și de

Echipele fruntașe din nou 
învingătoare în campionatul 

de șah al Capitalei
Joi diupă-amiază s-au desfășurat 

întîlmirile din cadrul campionatului 
de șah pe echipe al Capitalei.

In cea de a treia etapă, cea mai 
echilibrată întuluire promitea să fie 
cea dintre Constructorul și Pro
gresul I.T.B. înaintea jucării celor 
două întrerupte, rezultatul este de
4—2 și este de așteptat ca dife
rența de numai două puncte să se 
mențină și în scorul final. Echipa 
Științei a dovedit din nou aceeași 
omogenitate și forță de luptă, dis- 
punînd la un scor neașteptat de 
sever de Locomotiva (din cele două 
întrerupte se pare că studenții nu 
vor cedia decît încă o jumătate de 
punct). Cu o nouă victorie conclu
dentă, dânamoviștii iși mențin pri
mul loc în clasament, urmăriți în
deaproape die Știința De mențio
nat, prima victorie a echipei Pro
gresul D.C.S.

Iată rezultatele tehnice ale pri
mei grupe :

CONSTRUCTORUL — PRO
GRESUL I.T.B. 4—2 (2), Ciocîltea- 
Gavrîlă II 1-0, Voicuiescu-Opriș 
0-1, Silberman-Budu 1-0, Rotaru- 
D. Munteanu 1-0, PirșeașH-Stersan 
într., Alexandrescu-Calihman într., 
Rodica Manolescu-Matga Teodo- 
rescu 0-1, Alexandra Nico'.an-E/ena 
Diaconescu I —0

CONSTRUCTORUL I.P.C.H. — 
PROGRESUL D.CS. l'!2-5'!2 (1), 
Gaferirf-Troianescu 0-1, Gram-Ssi- 
meanu 0-1, Brtdiis-Urseanu într., 
Grunblatt-Brao/isleîn 0-1, Navon — 
L. Rădulescu '/•>— 'l3, Dănef-Negrca
1—0, Maria Grubea—Lidia Giuroiu 
0—1, Aria Martică—Natalia Iliescu 
0—I.

LOCOMOTIVA-ȘT1INTA '/s-ă’/j 
(2)

DINAMO — FLAMURA ROȘIE 
6V2-/72

> PROGRESUL I.M.F. — C.C.A.
4—0 (4)

PROGRESUL F. B. — META
LUL ENERGIA 4—3 (1 întrerup
tă cu avantaj pentru mctalurgiști) 

întreruptele se joacă marți, îm
preună, cu cele din runda de dumi
nică. Pînă atunci, in clasament con
duce Dinamo cu 19'/2 puncte, ur
mată de Știința 18 (2) și Con
structorul 16 (2).

Etapa a patra se dispută dumi
nică dimineața (ora 10) in urmă
toarele săli : Progresul I.T.B. — 
Știința (șos. Ștefan cel Mare 99). 
C.C.A. — Locomotiva (str C. M lie 
1), Metalul — Progresul l.M P. 
(str. N. Iorga 40), Progresul D.C.S. 
—Progresul F.B (ștr. Paris 10). 
FI. roșie — Ccnstructoruil 1.P.CT1. 
(Bd> D. Golescu 38), Constructorul 
—Dinamo (str. Ing Saiigny 3).

3—0 (17, 12, 12). Pesch a jucat 
în stilul său obișnuit. Angelica 
Rozeanu a apărat foarte bine pe 
rever, în schimb de pe partea 
dreaptă a fost nesigură în defen
sivă. O greșeală pe care a făcut-o 
în timpul jocului a fost faptul că 
serviciile sale nu au fost variate. 
Harasztasi-Naumescu 3—0 (12, 13, 
14). Tiberiu Harasztasi a jucat 
foarte bine, pregătindu-și mingea 
și apoi atacînd cu siguranță. Ro- 
zeanu-Harasztasi — Zamfir-Stoian 
3—0 (15, 11, 8). A fost un meci 
fără istoric. Șari Szasz-Angelica 
Rozeanu — Mngyari-Popescu 3-0 
(17, 17, 19). Învingătoarele au do
minat și au obținut o meritată vic
torie. Zamfir-Magyari 3—2 (12-21, 
13-21, 21-12, 22-20, 21-9). Magyari 
a dominat și a atacat cu mult cu
raj. De altfel, în setul al patrulea a 
condus cu 19—13 și cu 20-15, a- 
vînd deci cinci meoi-baluri. Dar, 
ca de obicei, s-a emoționat și rr-a 
mai fost în stare să realizeze punc
tul care i-ar fi adus o victorie me
ritată. Șari Szasz-Stoian 3-1 (21-14, 
21-18, 14-21, 21-18). Trebuie men

Prima competiție din acest an a scrimerHor juniori
selecționarea atentă a reprezentan
ților lor. Din Oradea, Ploești, Si
biu, Cărei, Tg. Mureș și Arad, vor 
veni majoritatea trăgătorilor care 
compun echipele de categorie B din 
aceste orașe, iar din București, Cluj, 
Timișoara, Satu Mare și Lugoj vor 
participa la această competiție ju
niorii care în ultimele concursuri 
locale s-au dovedit cei mai bine 
pregătiți. Printre participant vor 
fi întâlniți trăgătorii consacnați, A. 
tila Csipler, Ghilezan, Kosa, Poena-

INFORMAȚII f^onosport
PRIMUL COLECTIV DE PARTICI PANTI IN CADRUL UNEI ECHIPE 

DE FOTBAL

Lucrurile s-au petrecut foarte 
simplu... Cu o săptămînă în urmă, 
un grup de participanți Ia concursul 
de pronosticuri sportive au cerut 
conducerii I. S. PRONOSPORT ca 
unul din jucătorii de fotbal de frun
te ai țării să vină în mijlocul lor 
și să le dea lămuriri in legătură 
cu meciurile din concursul Nr. 6. A 
venit maestrul sportului Titus Ozon, 
căpitanul echipei Progresul Bucu
rești. Studiind programul și clasa
mentele meciurilor, Ozon și-a fixat 
un pronostic destul de îndrăsneț: 
„In meciul de handbal Dinamo — 
Recolta „merg" cu 2 Tot cu 
2 merg și la meciurile Lo
comotiva — Flacăra și Știin
ța I.C.F. — C.C.Ax Știința Ti
mișoara și Avîntul Deta sînt favo
rite s’gure...” A dat pronosticuri 
și la meciurile de fotbal din R.D.G. 
și participanții însemnau. Ozon n-a 
uitat să le spună: „Aceasta este 
părerea mea. Cine vrea să „mear
gă” cu alte pronosticuri, nu e bine 
să se lase influențat”. Mulți au 
trecut însă pronosticurile lui. Ur
marea a fost că la omologarea bu
letinelor s-a constatat că aproape a 
zecea parte din premiile din întrea
ga țară erau de la agenția cen
trală. De altfel, cei care și-au no
tat pronosticurile date de Ozon pot 
vedea că a pornit de la 10 puncte

AMĂNUNTE DESPRE JOCURILE

Vineri, I. S. PRONOSPORT a f 
avut o convorbire telefonică cu 1 
TOTO din Berlin.

Cu această ocazie s-a comunicat 
1 că timpul frumos și starea, buna a 

terenurilor va permite desfășurarea 
■ în bune condițiuni a meciurilor din 

cadrul celei de a Vl-a etape a cam
pionatului de fotbal al R.D.G., me- 

i ciur: programate și în concursul nr. 
7 PRONOSPORT.

Cu această ocazie Herbert Nord- 
haus căpitanul echipei Turbine Er
furt a dat următorul pronostic pen
tru etapa de mîine:

• Turbine Erfurt — Dinamo Berlin:
PLATA PREMIILOR

Azi, de la ora 10, se face plata 
premiTor de Ia concursul nr. 6 (eta
pa din 13 februarie 1955) pentru 
conctrenții din Capitală.

Participanții care au depus bu
letine la agențiile de la nr. 1-28 
vor ridica premiile de la agenția 
centrală din Calea Victor ei nr 9. 
buletinele depuse la agențiile 29-46 
Ia agert'a d'n.str. Aristide B ;i; nd 
nr. 4, buletine depus^ la agențiile

ționat modul excelent în care a ju
cat Șari Szasz în setul al patru
lea, cînd a fost condusă cu 18-13 
și a cîștigat cu... 21-18. P. Con- 
stantinescu-Ghe(u 3—1, Mircea Po
pescu-Nicu Naumescu 3—0 (19, 15, 
9)'. A fost un joc spectaculos, în 
care ambii au atacat. Reiter-Ha- 
rasztasi 3—2 (9-21, 20-22, 21-9, 
21-15, 21-11). Ln primele două
seturi, Harasztesi a jucat de
gajat și a cîștigat cu sigu
ranță. Reiter însă și-a pregătit cu 
atenție mingea-, reușind să cîștige 
partida pe merit Gantner-Pesch 3-2 
(16-21, 21-8, 15-21, 21-18, 23-21). 
Un joc foarte spectaculos, cu a- 
tacuri și contra-atacuri rapide, care 
a entuziasmat pe spectatori. In se
tul 5 Pesch a condus cu 10—4, 
Gantner cu 20-17, iar Pesch a avut 
apoi avantaj 21-20. Pesch-Popescu— 
Rozeanu-Szasz 3—0 (18, 9, 15). 
Harasztasi-Naumescu — Reiter- 
Gantner 3—2 (21-18, 21-19, 22-24. 
13-21, 21-19). Un meci frumos. Sco
rul a alternat mereu.

Concursul va continua sîmbătă ș» 
duminică.

C. SEVEREANU

ru, Drîmbă, Olga Orban, Agneta 
A dor j an și mulții alții, care s-au a- 
firmat în cadrul campionatelor re
publicane de juniori din anul tre
cut și cu ocazia ultimelor etape ale 
campionatului pe echipe categoria 
A și B.

Concursul va avea loc în sala 
Progresul Finanțe Bănci între 21— 
27 februarie, în fiecare zi diminea
ța și după-amiază. Probele competi
ției slnt floretă și sabie juniori și 
floretă junioare.

și urma să se facă combinații la 
două meciuri.

Cind a văzut rezultatele prono
sticurilor sale. Ozon s-a gindifc 
„Oare n-ar fi bine să alcătuim noi, 
in cadrul echipei noastre, un colec
tiv de participare la PRONO
SPORT?”

A discutat cu antrenorul Gicâ 
Nieulae și cu jucătorii și colectivul 
a fost alcătuit. Responsabil al co
lectivului a fo6t ales chiar căpita
nul echipei — Ozon.

După antrenamentul de ieri, echi
pa Progresul București a analizai 
meciurile de duminică, s-a fixat 
asupra pronosticului și azi după 
amiază va depune buletinele la 
agenția centrală.

Primul colectiv de participanți în 
cadrul unei echipe de fotbal a fost 
alcătuit. De altfel ținem să preci
zăm că în R. D. Germană majo
ritatea echipelor de fotbal participă 
în colectiv la „Toto" (concursul de 
pronosticuri sportive). Și de mute 
ori colectivele de fotbaliști au obți
nut premii frumoase. Pînă acum, și 
la noi în țară, o serie întreagă de 
jucători de fotbal: Nertea, Olani, 
Marian, dr. Luca ș.a. au fost pre- 
miați participînd indiv'duaL Pro
gresul Bucureștii a venăt cu iieea 
participării în colectiv hi cacnM 
unei echipe.

DE LA BERLIN Șl BUCUREȘTI

1; Chemie Halle Leuna — Einhe* 
Dresden: 2; Chemie Karl Marx 
Stadt — Empor Rostodc X; Akti- 
wist Brieske Sentt'nberg — P a- 
tion Leipzig: 1; Wismut Karl Marx 
Stadt — Motor Zwickau: 1; Loko
motive Leipzig — Rotation Babel
sberg: 1; Vorwărts Berlin — Fari
seii ri it Meerane: 1.

★
In ultima etapă a „Cupei de Iar

nă” la handbal în sală echipae vor 
folosi — ca și in etapa precedentă 
— formații dm care vor lipsi jucă
torii din lotul R.P.R.

LA CONCURSUL Nr. 6

47-64 la agenția din Calea Victo
riei 33. bufet ne depuse la agențiile 
65^8! la agenția din Calea Victo
riei 111, buletine depus^ la agen
țiile 83-95 la agenția din Calea 
Moșilor 90, buletine depuse la agen
țiile 96-112 (și alte localități) la 
agenția din Bd. 1848 nr. 39.

Plata premi lor Se face sîmbătă 
de la ora 10-22 duminică de la ora 
814 și marți de la 8-22.



Cele mai bune performante atletice mondiale ale anului 1954

(Ziarul „Soviețki Sport”, publică în numerele 14 și 15 din 
februarie 1955 cele mai bune performanțe at’etice mondiale 
i realizate în anul trecut Din simpla lectură a rezultatelor se

» poate vedea că reprezentanții atletismului sovietic, dar mai
cu seamă atletele Uniunii Sovietice, ocupă locuri de frunte în 
marea majoritate a probelor. Astfel, în probe ca: 400 m. g., 
aruncarea ciocanului. 5000 m., 3000 m. obstacole, decatlon,
aruncarea discului fete, aruncarea greutății fete, 800 m. fete 
etc. reprezentanți: și reprezentantele atletismului sovietic au adus 
o importantă contribuție la progresul tehnic al probelor, la obți
nerea unor performanțe de valoare. Din tabel reiese totodată ma
rele progres realizat de atieții țărilor de democrație populară. 
Sportivii din R. Cehoslovacă, R. Ungară, R. P. Polonă, R.P.R. 
tabncătățindu-și necontenit performanțele, au ajuns pe listele 
eeJcr mai buni atleți ai lumii.

BĂRBAȚI
IM ni.

W. Lueg (Germania
Ooc.)

3000 m.

3 : 45,4

>- t H. Hogan (Australia) 10,2 
G. Futterer (Germania

Occ.) 10,2
3. 5 J. Holliday (S.UM.) 10,3

J Jackson (S.U-A.) 10,3
A. Bragg (S.U.A.) 10,3

*- 16 F Smith (S.U.A.) 10,4
J. Graffio (S.U.A.) 10,4
M. Gabriel (India) 10,4
M. Cabrai (Brazilia) 10,4
R. Mazzorra . Zamora

(Cuba) 10,4
W. Williams (S.U.A.) 10,4

b Sanadze (U.R.S.S.) 10,4
V. Reabov (U.R-S.S.) 10,4
M. KazaNev (U.R.S.S.) 10,4

L. Vasiiiev (U.R.S.S.) 10,4

Rezultatele alergătorilor din S-U-A. 
au fost calculate după cele obținute 
fel cursele pe 110 yarzi.

200 m.

L G. Futterer (Germania
Ooc.) 20,8

MA. Pollard (S.U.A) 20,9
«. Thomas (S.U.A) 20,9
H. Bugbee (S.U.A.) 20,9

»- 6. L. Mac Bryde (S.UA) 21,0
A Bragg ‘(S.U.A.) 21,0

>•11. G. Markison (S.U.A) 21,1
H. Tresher (S.U.A.) 21,1
E.Stanfield (S.U.A) 21,1
A. Ignatiev (U.R.S.S.) 21,1
D. Jowett (Noua Zeeflandă) 21,1

Rezultatele alergătorilor din
S.U.A. au fost calculate după cele 
abținute pe 220 yarzi în linie 
dreaptă.

«0 m.

L A. Ignatiev (U.R.S.S.) 46,1
1 J. Lee (S.UA) 46,3
S. L. Jones (S U-A) 46.4

4- S J. Mashbunr. (S.UA) 
K. F. Haas (Germania

46,7

Ooc.) 46,7
< JC Gosper (Australia) 46.8
T. B. Youtaev (S.UA) 46,9
*- 9. V. Helisten (Finlanda) 47,0

R. Griffin (S.UA) 47.0

1600 ni.

• NT4. J. Rogers (Guyana)
F D. Morton (S.U.A)

R Fessenden (S.U.A 
J. Rhoden (Jamaica) 
D. Jowett (Noua

Zedandă)

47,1
47,1 

) 47,1
47,1

47,1

NO m.

1. L. Szeutgali (R.P.U.) 1 : 47,1
1 L.De Muynck (Belgia) 1 : 47,3
»- 4. A Boysen (Norvegia) 1 : 47,4

D. Johnson (Anglia) 1 : 47,4
S. R. Moens (Belgia) 1 : 47,5

G. Nielsen (Dane
marca) 1 : 47,9

7. M. Whitfield (S.U.A.) 1 : 49.1
A R. Seaman (S.U.A.) 1 : 49,2
9. W. Santee (S.U.A) 1 : 49,3

K. O. Agheev (U.R.S.S.) 1 : 49,4

)L J. Landy (Australia) 3 : 41,8
R. Bannister (Anglia) 3: 42,2

». S. Iharos (R.P.U.) 3 : 42,4
4. W. Santee (S.U.A.)- 3 : 42,8
5. S. Jungwirth (R. Ce

hoslovacă) 3:43,4
«. A. Boysen (Norvegia) 3 : 44,2
7. G. Nielsen (Dane

marca) 3 : 44,4
«- 9. I. Ericsson (Suedia) 3 : 45,0

I. Roszavolgi (R.P.U.) 3 : 45,0
10-11. G Cliataway (Anglia) 3 : 45,4

1. S. Iharos .R.P.U.) 7:59,6
2. S. Jungwirth (R. Ceh.) 8: 05,4
3. V. Kuț (U.R.S.S.) 8 : 05,8
4. G. Chafaway (Anglia) 8 : 06,2
5. S. Garay (R.P.U.) 8 : 06,6
6. L. Tabori (R.P.U.) 8 : 06,8
7. E. Ghromik (R.P. Pol.) 8:06,8
8. J. Landy (Australia) 8 : 09,4
9. I. Taipale (Finlanda) 8 : 10,6

10. R. Haikkola (Finlanda) 8 : 10,8

5000 m.

1. V. Kuț (U.R.S.S.) 13:51,2
2. Ch. Cliataway (An

glia) 13:51,6
3. E. Zatopek (R. Ceh.) 13 : 57,0
4. I. Kovacs (R.P. Un

gară) 14 : 08,2
5. H. Gude (Germania

Occ.) 14:10,0
6. L. Hanswick (Belgia) 14: 11,0
7. S. Iharos (R.P.

Ungară) 14:12,2
8. S. Garay (R.P.U.) 14 : 13,4
9. I. Taipale (Finlanda) 14 : 13,8

10-11. G. Schade (Germania
Ooc.) 14 : 14,2

R. Haikkola (Fin
landa) 14:14,2

10.000 m.

1. E. Zatopek (R. Ceh.) 28 : 54,2
2.1. Kovats (R.P. Ungară) 29:09,0
3. V. Kuț (U.R.S.S.) 29:21,4
4. F. Sando (Anglia) 29 : 27,6
5. G. Scliade (Germania

Occ.) 29: 30,0
6. K. Norris (Anglia) 29 : 35,4
7. F. Mihalic (Jugoslavia) 29 : 37,6
8. A. Anufriev (U.R.S.S.) 29:44,6
9. J. Basalaev (U.R.S.S.) 29 : 45,4

10. A Ivanov (U.R.S.S.) 29 : 45,6

3000 m. OBSTACOLE

110 m. GARDURI

1. J. Davis (S.U.A) 13,6
2-5l V. Monahan (S.U.A.) 14,1

W. Thompson (S.U.A) 14,1
J. Wood (S.U.A) 14,1
W. Wright (S.U.A.) 14,1

6- 8. K. DouiXeday (Aus
tralia) 14,2

P. Hidman (S.U.A.) 14,2
K. Gardner (Jamaica) 14,2

9-19. S. Anderson (Cuba) 14,3
J. Shankle (S.U.A) 14,3
V. Gomez-Carneiro (Bra

zilia) 14,3
L. Daniel (S.U.A) 14,3
V. Constantine (S.U.A.) 14,3
S. Lorger (Jugoslavia) 14,3
B. Stolearov (U.R.S.S.) 14,3
E. Bufancik (U.R.S.S.) 14,3
I. Opriș (R.P.R.) 14,3
K. Toye (S.U.A.) 14,3
W. Johnson (S.U.A.) 14,3

400 m. GARDURI
1. A. Julin (U.R.S.S.) 50,5
2. I. Lituev (U.R.S.S.) 50,8
3- 5. S. O. Mildh (Finlanda)

K. Bonah (Germania
51,5

Occ.) 51,5
H. Kane (Anglia) 51,5

6- 8. J. Culbreath (S.U.A.) 51,7
G. Cury (Franța) 51,7
P. Shaw (Anglia) 51,7

9-11. S. O. Eriksson (Suedia) 51,9
I. Iliin (U.R.S.S.) 51,9
D. Leen (Australia) 51,9

1. O. Rinteenpăă (Fin-
landa) 8:47,6

P. Karvonen (Fin
landa) 8:48,6

V. Kurceavov
(U.R.S.S.) 8:49,0

E. Kodeaikjn

(U.R.S.S.) 8:40,0
5. S. Rozsnyoi (R.P.

Ungară) 8:49,6
6. L. Jeszensky (R.P. 

Ungară) 8:50,6
7. F. Maru'lin (U.R.S.S.) 8:50,8
8. K. Soderberg (Suedia) 8:52,8
9. E. Larsen (Norvegia) 8:53,2

10- il. V. Vlasenko (U.R.S.S.) 8:54,4
M. Saitîkov (U.R.S.S.) 8:54,4

ÎNĂLȚIME

1- 2. E. Shelton (S.U.A.) 2,11
B. Nilsson (Suedia) 2,11

3. Ch. Holding (S.U.A.) 2,08
4. F. Jeter (S.U.A.) 2,05
5. R. Mitchell (S.U.A.) 2,04
6-12. L. Vanover (S.U.A.) 2,03

D. Spainhower (S.U.A) 2,03
A. Carder (S.U.A.) 2,03
I. Soter (R.P.R.) 2,03
E. Ifeajuna (Nigeria) 2,03
I. Lanski (R. Ceh.) 2,03
R. Billings (S.U.A.) 2,03

LUNGIME

1: D. Bennett (S.U.A.) 7,89
2. M. Upshaw (S.U.A) 7,72
3. E. Foldessy (R.P. Un

gară) 7,70
4. N. Price (Africa de Sud) 7,67
5- 6. J. Brown (S.U.A.) 7,63

R. Range (S.U.A.) 7,63
7- 8. M. Andrews (S.U.A.) 7,62

9.
L. Grigoriev (U.R.S.S.) 7,62
I. Walkaraa (Finlanda) 735

10. I. Arnett (S.U.A) 7,54

PRĂJINĂ

1. R. Richards (S.U.A) 4,66
2. D. Laz (S.U.A) 4,62
3. R. Smith (S.U.A.) 4,48
4. P. Denisenko (U.R.S.S.) 4,46
5. I. Pousher (S.U.A.) 4,«
6. F. Barnes (S.U.A) 4,42
7-1 1. A. Albow (U.R.S.S.) 4,40

E. Lanstroem (Finlanda) 4,40
R. Lundberg (Suedia) 4,40
V. Bulatov (U.R S.S.) 4,40
V. Kneazev (U.R.S.S.) 4,40

triplu salt

1. A. F. da Silva (Brazilia) 16,22
2. L. Scerbakov (U.R.S.S.) 16,08
3. V. Dementiev (UiR.S.S.) 15,63
4. R. Norman (Suedia) 15,55
5. K. Samohvalov (U.R.S.S.) 15,50
6. M. Rehak (R. Cehoslovacă) 15,48
7. A. Figueira (Brazflia) 15,44
8. K. Kogake (Japonia) 15,43
9. K. Țigankov (U.R.S.S.) 15,39

10. T. Lehto (Finlanda) 15,36

DISC

1. F. Gordien (S.U.A.) 58,65
2. P. O'Brien (S.U.A.) 56,12
3. F. Klics (R.P. Ungară) 55,79
4. A Consolini (Italia) 55,26
5. J. Dillion (S.U.A.) 55,06
6. B. Matveev (U.R.S.S.) 54,63
7. R. Nilsson (Suedia) 54,54
8. L. Patterson (S.LI.A) 54,45
9. D. Koch (S.U.A) 54,09

10.1. Szecenyi (R.P. Ungară) 53,71

SULIȚA

1. S. Nikkinen (Finlanda) 79,60
2. J. Sidflo (R.P. Polonă) 79,03
3. T.Hyytăinen (Finlanda) 78,98
4. V. Kuznețov (U.R.S.S.) 78,19
5. W. Miller (S.U.A.) 77,94
6. G. Will (Germania occ.) 77,12
7. K. Frederiksson (Suedia) 76,74
8. F. Held (S.U.A.) 76,11
9. O. Bengtson (Suedia) 75,55

10. A. Walckzak (R.P. Polonă) 75,54

GREUTATE

1. P. O'Brien (S.U.A.) 18,54
2. S. Lampert (S.U.A.) 18,13
3. J. Skob’.a (R. Cehoslovacă) 17,42
4. V. Bangert (S.U.A.) 17,40
5. O. Grigaika (U.R.S.S.) 17,20
6. V. Mayer (S.U.A.) 17,16
7. T. Jones (S.U.A.) 17,15
8. J. Fuchs (S.U.A.) 17,00
9. R. Grier (S.U.A.) 16,97

10-11. R. Nllson (Suedia) 16,87
J. Stellern (S.U.A.) 16,87

CIOCAN

1. S. Nenașev (U.R.S.S.) 64,05
2. M. Krivonosov (U.R.S.S.) 63,34
3. S, Strandli (Norvegia) 62,08

4. I. Gsermak (R.P. Ungară) 61,39
5. N. Redkin (U.R.S.S.) 59,99
6. T. Rut (R.P. Polonă) 59.87
7. K. Storch (Germania Occ.) 59,63
8. I. Gubijan (Jugoslavia) 59,10
9. M. Maca (R. Cehoslovacă) 58,93

10. M. Iqbal (Pakistan) . 58,90

DECATLON

1. V. Kuznețov (U.R S.S.) 7959
2. R. Richards (S.U.A.) 7947
3. R. Johnson (S.U.A.) 7750
4. I. Kutenko (U.R.S.S.) 7645
5. T. Volkov (U.R.S.S.) 7542
6. B. Stolearov (U.R.S.S.) 7456
7. V. Meier (R.D. Germană) 7270
8. B. Norton (S.U.A.) 7171
9. T. Lassenius (Finlanda) 7142

10. H. Oberbeck (Germania Occ.) 
7024

FEMEI
100 m.

1— 2. M. Jackson-Nelson (Aus
tralia) 11,6
I. Turova (U.R.S.S.) 11,6

3. Ch. Seliger-Stubnik (R.D. 
Germană) 11.7

4— 6 V. Krepkina (U.R.S.S.) 11,8
V. Neszmelgyi (R.P. Un
gară) 11,8
A. Tfeoresen (Norvegia) 11,8

7— 14. M. Itkina (U.R.S.S.) 11,9
L, Polinicenko (U.R.S.S.)

11,9
R. Ulitkina (U.R.S.S.) 11,9
G. Rescikova (U.R.S.S.)

11,9
F. Kazanțeva (U.R.S.S.) 11,9

B. Brotiwer-van Duyne
(Olanda) 11,9
A. Pashley (Anglia) 11,9
K. Leone (Italia) 11,9

200 m.

1. Ch. Seliger-Stubnik (R.D. 
Germană) 23,6

2— 3. M. Jackson-Nelson (Aus
tralia) 23,8

M. Itkina (U.R.S.S.) 23,8
4—- 5. W. Cripps (Australia) 24,2

A. Scrivens (Anglia) 24,2
6— 7. N. Dvalișvili (U.R.S.S.) 24,3

V. Krepkina (U.R.S.S.) 24,3 '
8— 12. I. Turova (U.R.S.S.) 24,4

R. Ulitkina (U.R.S.S.) 24,4
E. Lerczak (R.P. Po
lonă) 24,4
A. Hampton (Anglia) 24,4
G. Kohler (R.D. Ger
mană) 24,4

400 m.

800 m.

1. U. Jurewitz-Donath (R.D.
Germană) 55,0

2. P. Solopova (U.R.S.S.) 55,1
3. N. Otkalenko (U.R.S.S.)

55,5
4. N. Kabîș (U.R.S.S.) 56,1
5— 6. D. Leather (Anglia) 56,2

P. Bryant (Australia) 56,2
7. A.' Kazi (R.P. Ungară) 56,6
8. A. Goldsborough (Ari-

glia) 56,7
9. N. Smirnova (U.R.S.S.) 56,9
10- 11. A. Rnff (Anglia) 57,0

T. Silkina (U.R.S.S.) 57,0

1. N. Otkalenko (U.R.S.S.)
2:06,6

2. L. Lîsenko (U.R.S.S.) 2:07,6
3. D. Leather (Anglia) 2:08,2
4— 5. A. Kazț (R.P. Ungară) 2:08,4

N. Kabîș (U.R.S.S.) 2:08,4
6. A. Lapșina (U.R.S.S.) 2:08,6
7. U. Jurewitz-Donath

(R.D. Germană) 2:10,1
8. A. Kiritișkina (U.R.S.S-)

2:10,4
9—12. A. Oliver (Anglia) 2:10,6

N. Cernoșcioc (U.R.S.S.)
2:10,6

L. Bondarenko (U.R.S.S.)
2:10,6

D. Barahovici (U.R.S.S.)
2:10,6

80 m. GARDURI

1— 2. E. Maskell (Africa de
Sud) 10,9

, M. Golubniceaia

(U.R.S.S.)
3- 4. G. Kohler (R.D. Ger

mană) H,fl
P. Seaborne (Anglia) 11,0

5— 8. A. Alexandrova
(U.R.S.S.) H,1
A. Soenbuchner (Germa
nia occidentală 11,1
J. Desforges (Anglia) 11,1
F. Bl ankers Koen
(Olanda) 11,1

9—13. E. Gurvlci (U.R.S.S.) 11,2
G. Wallace (Austra
lia) 11,2

A. Hobbins (Canada) 11,2
A. Laborie (Franța) 11,2
M. Sander (Germ, occ.) 11,2

ÎNĂLȚIME

1. A. Ciudina (U.R.S.S.) 1,73
2. A. Hopkins (Anglia) 1,68
3- O. Modrachova (R.

Cehoslovacă) 1,67
4. N. Kossova (U.R.S.S.) 1,66
5— 6. 1. Balaș (R.P.R.) 1,65

S. Lerwill (Anglia) 1,65
7—10. A. de Gastro (Brazilia)

1,64 
A, Geyser (Africa de 
Sud) 1,64

A. Myburg (Africa de 
Sud) 1,64
G. Larking (Suedia) 1,64

LUNGIME

1. Y.WiHiams (Noua Zee-
landă) 6,28

2. N. Dvalișvili (U.R.S.S.)
6,25

3. E. Dunska (R.P. Polonă)
6,12

4. J. Desforges (Anglia) 6,04
5. M. Kuzion (R.P. Polonă)

6,00
6. A. Ciudina (U.R.S.S.) 5,99

7— 8. G. Vinogradova (U.R.S.S.)
5 97

G. Segheni (U.R.S.S.) 5,97
9. V. Litueva (U.R.S.S.) 5,93
10—11 L. Aralova (U.R.S.S.) 5,91

L. Stumpff (Ger. occ.) 5,91

DISC

1. N. Dumbadze (U.R.S.S.) 52,26
2. E. Arzumanova (U.R.S.S.) 50,74
3. N. Ponomariova (U.R.S.S.)

50,43
4. I. Begliakova (U.R.S.S.) 48,84
5. G. Zîbina (U.R.S.S.) 48,5°
6. Y. Williams (Noua Zee-

landă) 47,85
7. E. Werhoșanskaia (U.R.S.S.)

47 39
8. A. Ruchovskaia (U.R.S.S.) 47,15
9. A. Matej (Jugoslavia) 47,09

10. A Mertova (R. Cehoslovacă)
47,05

SULIȚA

1. N. Koneaeva (U.R.S.S.) 55,48
2. V. Roolaid (U.R.S.S.) 54,89
3. D. Zatopkova (R- Ceho

slovacă) 53,26
4. A. Ciudina (U.R.S.S.) 50,83
5. I. Kruger (Germania occ.)

49,67
6. E. Gorceakova (U.R.S.S.) 49,21
7. L Maremăe (U.R.S.S.) 48,73
8. E. Vig (R.P. Ungară) 48,21
9. M. Majka (R. P. Polonă) 47,03

10. M. Kalușevici (Jugoslavia)
46,78

GREUTATE

1. G. Zîbina (U.R.S.S.) 16J28
2. T, Tîșkevici (U.R.S.S.) 15,73
3. Z. Doinikova (U.R.S.S.) 15,23
4. M. Kuznețova (U.R.S.S.) 15,18
5 M. Werner (Germania occ.)

14,86
6. L. Maremăe (U.R.S S.) 14,58
7. A. Andreeva (U.R.S.S.) 14,55
8. A. Biederman (Germ. occ. )

14, 34
9. V. Dmitruk (U.R.S.S.) 14,28

10. L. Kalaceva (U.R.S.S.) 14,13

PENTATLON

1. A Ciudina (U.R.S.S.) 4604
2. M. Sander (R.D. Germ.) 4485
3. E. Dunska (R.P. Polonă) 4458
4. L. Aralova (U.R.S.S. 4455
5. S. Burdulenko (U.R.S.S. 4423
6. A. Laborie (Franța) 4383
7. A. Sturm (Germ, occ.) 4357
8. L. Stumpff (Germ, ccc.) 4336
9. O. Modrachova (R. Ceho-

slovacă 4303
10. A. Martînenko (U.R.S.S.) 4298
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Campionatele republicane de schi
la slalom special băieți, luptă pentru zecimi de secundă

POIANA STALIN, 18 (prin tele
fon de la trimisul nostru) — 

+Atît de frumoasă a fost întrecerea 
de s'alom special, Incit toți cei ce 
iau parte la campionat — concu- 
renți, arbitri, spectatori — au re
gretat joi că numărul spectatorilor 
nu a fost mai mare. S-a dat o lup
tă aprigă pentru zecimi de se
cundă, iar din punct de vedere teh
nic. în ambele manșe schiorii cla
sați pe primele locuri au dovedit 
o bună pregătire folosind în cea 
mai mare măsură tactica potrivi
tă. Lupta s-a dat în două manșe, 
pe pîrtia de sub teleferic, pe un 
traseu de circa 500 metr; cu o d:- 
ierență de nivel de 400 tn. In man
șa I-a concurenții au trebuit ri 
treacă prin 61 porți iar în manșa 
a II-a prin 59 porți.

începe concursul. Ca deobiceî, 
nr. 1 este Ion Birsan. Proaspătul 
campion ia slalom uriaș pornește 
foarte tare, dar de la primele porți, 
se încarcă pierzînd timp prețios. De
și cade el continuă cursa dar obți
ne iar timp foarte slab. Nr. 2: ma
estrul sportului Mjhai Biră. De la 
început el are un ritm foarte bun, 
merge sigur, strecurindu-se cu is- 
cusin.â prin porți- După o cursă 
curgătoare el termină în 1:26.7. Ia 
startul, apoi, Nicolae Pandrea, 
campionul de anul trecut a. pro
bei. El comite greșeala care-l va 
scoate din cursă; uită să treacă 
printr-una din porți. Dumitru Su
lică ia al patrulea startul și reu
șește un rezultat bun, 1:27,8. Gh. 
Cristoloveanu coboară in stilul său 
impetuos, dar din cauza vitezei 
prea mari iese mult prea jos .a 
una din porți, trebuie să urce și 
pierde timp. Realizează: 1:28,7. In 
prima manșe nimeni nu reușește un 
timp mai bun ca cel al lui Bîră. 
Se remarcă totuși schiorii Ion Let
că, Aure! Albert, Mihai Bucur. Ni
colae lovici și Clinei.

Manșa a II-a se dispută după- 
amiază. Birsan încearcă totul, ris
că. dar nu poate reface terenul 
pierdut. Biră avînd două secunde 
avans față de Cristoloveanu. a 
căutat să nu facă nici o greșeală 
și a coborît totodată cu o viteză 
destul de mere (1:26,4). Sulică 
pornește puternic hotărît să 
facă o cursă în plină viteză. Reu
șește pînă aproape de sosire unde 
pierde multe secunde din cauza 
unui derapaj. Cristoloveanu riscă 
iotul, pornind extrem de puternic. 
El trece cu o viteză uimitoare prin 
cele 59 porți. Timpul înregistrat 
este destul de bun (1:24,8) dar nu 
suficient pentru a-i asigura pri

mul loc. Mihai Bîră devine, așadar, 
campion al țării în proba de sla
lom specia'.

Mady Marotineanu a cîștigat joi 
cel de al doilea titlu din acest an. 
Pe un traseu de 380 m."cu o dife
rență de nivel de 300 m. în două 
manșe cu 44 și respee iv 38 porți, 
ea s-a dovedit net superioară ad
versarelor sale. Trebuie să-i repro
șăm numai că a făcut curse mult 
prea prudente.

★
Pe o zăpadă în curs de topire, 

în urma unui vînt cald din sud, 
s-a disputat vineri dimineața șta
feta 3x5 km - fete. In pomul schimb 
conduce Voința prin Grete Bonfert 
care a realizat de altfel ce. mai 
bun timo al probei (28:17.0). In 
cel de al doilea schimb. Voința se 
află încă în frunte, dar Flamura 
roșie se apropie simțitor datorită 
bunei curse făcute de Hermine Her
bert și a slabei comportări a Luciei 
Tabără (Voința). Flamura roșie, 
avînd in schimbul trei pe Elena 
Tampa, se detașează și cucerește 
titlul de campioană a probei res
pective.

Rezultate tehnice: slalom spe
cial băieți: 1. Mihai Bîră (C.C.A.) 
2:53,1 (1:26,7 — 1:26,4); Gh. Cris
toloveanu (Dinamo) 2:53,5 (1:28,7 
1;243); 3. Sulică (Dinamo) 3:00,8 
(i:27,8 — 1:30,0); 4. Ion Letcă (Di
namo) 3:04,0 (1:31,8 — 1:32,2); 5. 
Aurel Albert (C.C.A.) 3:07,9 (1.34,2 
—1:33,7); 6. Hans Bergel (Voința) 
3:08,6; 7. Valeriu Ionescu (Progre
sul) 3:09,2; 8. Mihai Dragomire^cu 
(C.C.A.) 3:09,5; Slalom special fe
te: 1. Mady Marotineanu (C.C.A.) 
2:32,2 (1:14,2 — 1:19,0); 2. Mihae- 
la Măzgăreanu (Voința) 2:53,6 
(1:31,0 — 1-22,6); 3. Stanislava 
Zerman (Flamura roșie) 2:55,7 
(1:33,5 — 1:22,2); 4. Edith Treibal 
(Progresul) 2:55,8; 5. Suzana We
ber (Voința) 2:59,0; 6. Elena Epu
rau (Știința) 3:01,1. Ștafetă 3x5 
km-fete: 1. Flamura roșie 1:30:32 
(Herta Schuster 31:16, Hermine 
Herbert 29:25, Elena Tampa 29:51); 
2. Voința 1:34:28 (Grete Bonfert 
28:17, Lucia Tabără 32:09, Etelka 
Varga 33:02); 3. Știința 1:35:30 (Ele
na Cristoloveanu 32:05, Cecilia Po
pescu 32:25, Eliza Deac 31:00); 4. 
Progresul 1:33:08 (Ana Gorea 
32 04, Johana Deutsch 35:37, Ele
na Zangor 28:27)'. Au luat startul 
șapte echipe.

Campionatele vor lua sfîrșit mîi- 
ne (N.R.. azi) cu probele de co- 
borire băieți și fete care se vor 
desfășura pe Pîrtia Lupului.

TUDOR VORNICII

înaintea
♦ 16 hocheiști aleși din

campionatelor mondiale
de hochei

50.000! ♦ R. p. Polonă o echipă tîmără ♦ Frații Twilling 
vor juca în echipa Suediei

na din echipele care și-au 
•J cucerit un loc de frunte în 

hocheiul mondial este caa a Re
publicii Cehoslovace, care prin nu
meroase succese obținute atit pe 
teren propriu cît și în deplasare, 
și-a cîștigat simpatiile iubitorilor 
de hochei din multe țări.

Datorită jocului lor de un înalt 
nivel tehnic, ca și comportării lor 
exemplare, pretutindeni unde au 
evoluat, hocheiștii cehoslovaci și-au 
creat un mare număr de simpa
tizant, care așteptau totdeauna cu 
plăcere evoluția acestei echipe.

Hocheiul cehoslovac se bucură 
de o veche tradiție. Pentru pri
ma oară el a început să fie prac
ticat în Cehoslovacia în anul 1909. 
Doi ani mai tîrziu, hocheiștii cehi 
cîștigau campionatul european des
fășurat la Berlin. De atunci, e- 
chipa Cehoslovaciei a participat 
cu regularitate la toate competiți
ile mari, clasîndu-se fie pe primul 
loc, fie pe celelalte locuti fruntașe. 
Reprezentativa de hochei a R. 
Cehoslovace a cucerit de două 
ori titlul de campioană a lumii 
(în anul 1947 la Praga și în 1949 
la Stockholm) și de 10 ori titlul 
de echipă campioană a Europei.

In Republica Cehoslovacă există 
nu mal puțin de 14 stadioane de 
iarnă, iar numărul jucătorilor le
gitimați a crescut la peste 50.000. 
Numărul colectivelor de hochei în
trece cifra de 3000. In felul a- 
cesta, selecționarea jucătorilor 
pentru echipa națională a devenit 
o adevărată problemă, deoarece în 
fiecare an se ridică noi elemente 
demne de a juca în reprezentativa 
țării.

In ediția din acest an a cam
pionatului mondial de hochei, re
prezentativa cehoslovacă se pre-

★

zintă bine pusă la punct. Dacă în 
urmă cu cîțiva ani, echipa se ba
za numai pe cîțiva jucători care 
practicau un joc individual, — 
cum erau: dr. Slama, Konopasek, 
Zabrodsky, Trousilek și alții, — 
astăzi, reprezentativa R. Ceho
slovace constituie un tot omogen 
și bine sudat, aceasta în special 
datorită metodelor sovietice de 
antrenament.

La actuala ediție a campiona
tului mondial, lotul cehoslovac va 
fi format din următorii jucători: 
portari: J. Hanzl și J. Kolouch; 
fundași: Gut, Oșmera, Vaclav 
Bubnik, Bacilek și Lidral; înain
tași : Hajșman, Zabrodsky, Pan- 
tucek, Sekyra, Sedlak, Danda, 
Vlastimil Bubnik, Barton, Pokor
ny.

Csorik, Kurek, Jezak, Alfred Wro
bel, Adolf Wrobel, Jonczyk, Le- 
wacki, Gansiniec, Olszowski și Ze-t 
browski.

Reprezentativa R. Cehoslovace 
întîlnește echipa Canadei

★

O adevărată revelație a hocheiu
lui european o constituie în ul

tima vreme, tînăra echipă a R. 
P. Polone.

Pe cele două stadioane de iarnă 
de la Stalinogrod și Varșovia, lo
tul reprezentativ al hocheiștilor 
polonezi a susținut în actualul se
zon numeroase întîlniri internațio
nale cu hocheiștii din Uniunea So
vietică, R. Cehoslovacă, Austria, 
Olanda, Suedia și Norvegia, obți- 
nînd rezultate valoroase. Echipa 
a avut posibilitatea să se sudeze, 
iar jucătorii și-au însușit nume
roase elemente din tehnica și tac
tica jocului modern.

La actuala ediție a campionatu
lui mondial, echipa R. P. Polone 
va prezenta următorul lot de ju
cători : portari: Koczzab și Ham
pel ; fundași : Ghodakowski, Ol- 
czyk, Bromowicz,' Wieczek, Gbu- 
rek și Skarczynski; înaintași:

*

■A-

Altă echipă valoroasă care va_ 
fi prezentă la ediția din acest^B 
an, a campionatului mondial este^® 

cea a Suediei. Hocheiștii suedezi 
au cucerit în anul 1953 titlul de 
campioni mondiali, iar în de
cursul anilor au fost de 7 ori 
campioni ai Europei. Cei mai buni 
jucători ai echipei sînt frații ge
meni „Lulle și Lille" Twilling, pe 
care i-am văzut ca fotbaliști, ju
cînd în formația clubului Djur- 
gardens cu prilejul vizitei făcute 
în toamna trecută în țara noastră. 
Un amănunt interesant; Conduce
rea clubului s-a opus introducerii 
acestor jucători în lotul de ho
chei, deoarece echipa de fotbal 
Djurgardens are șanse de a cîș- 
tiga campionatul țării în acest an. 
Totuși, o susținută campanie de 
presă a obligat pe conducători să 
cedeze în cele din urmă. Din lo
tul jucătorilor suedezi se mai re-V" 
marcă jucătorii: „Thumbs" Jo-^ 
hansson, Svensson, Petersson șl 
alții.

Svensson, Petersson șl

★
Echipa Finlandei poate fi soco-j^k 

tită drept cea mai slabă, ținînd^^
seama de valoarea celorlalți par
ticipanta Totuși hocheiștii din „ța
ra cu 1000 de lacuri" au susținut 
numeroase întîlniri în actualul se
zon jucînd cu echipele Suediei, , 
Norvegiei și Germaniei occidenta- 
le, reușind uneori rezultate onora
bile.

rek

★

V BENKOVSKI

Reprezentativa de hochei a Uniunii Sovietice 
dispus de echipa R. P. Polone cu scorul de 13-0

Campionatele de
In zilele de 12 și 13 februarie 

ac., pe pîrtia de la Clăbucet Pre
deal, un număr de 117 elevi și 
e'.eve, reprezentînd cele 10 regiuni 
sportive ale asociației „Rezervele 
de muncă’* s-au întîlnit pentru a-și 
disputa întîirtatea în finalele cam
pionatului de schi pe asociație.

Condițiile atmosferice din pre
ziua concursului și din cete două 
zile de concurs (zăpadă proaspăt 
căzută) nu au permis realizarea 
unei viteze mari in parcurgerea 
traseelor.

S-au remarcat clasîndu-se pe pri
mele locuri, la probele de fond 
băeți (fond 5 km, ștafetă 4x5 km.) 
următorii :

— Olteanu Mircea, . Balotescu 
Ioan de la regiunea Stalin și

— Cincu Gheorghe de la re
giunea Ploești.
; La probele alpine (slalom uriaș.

schi aie asociației „Rezervele de muncă"
slalom special și coborîre) urmă
torii:

— Vintjlâ Ion, Gohn Curt de la 
regiunea Stalin și

— Rusu Viorel de la regiunea 
Gluj.

La fete (probe de fond și cobo
rîre) s-au remarcat următoarele 
eleve:

— F'oca Antina de la regiunea 
Ploești clasată pe locul I și Bartok 
Brigitte de la regiunea Stalin, cla
sată pe locul II.

In clasamentul general locul I a 
fost ocupat de regiunea Stalin cam
pioană pe asociație și deținătoarea 
în al doilea an a Gupei chalenge 
instituită în anul 1954 de revista 
Rezervele de muncă.

O frumoasă comportare au avut-o 
și concurenții din regiunea Ploești, 
Cluj, Timișoara și Regiunea Auto
nomă Maghiară care au prezentat 
în concurs loturi omogene.

PRAGA 18 (prin telefon). Du
minică la Praga se va desfășura 
întâlnirea internațională de hochei 
dintre reprezentativa R. Cehos- 
slovaee și echipa Canadei care a so
sit în Europa m vederea campio
natului mondial. O zi mai tîrziu, 
hocheiștii canadieni vor întâlni, tot 
la Praga, echipa secundă a R. 
Cehoslovace.

In vederea acestor jocuri, ho
cheiștii cehoslovaci s-au pregătit 
în localitatea Karlovy-Vary, sub 
conducerea unui colectiv de antre
nori, în frunte cu Vladimir Bou- 
zek.

a
VARȘOVIA. — Joi seara pe sta

dionul de iarnă din Varșovia în 
fața a 18.000 de spectatori s-a des
fășurat întilnirea prietenească de 
hochei dintre reprezentativele U- 
nitmii Sovietice și R. P. Polone. 
Victoria a revenit echipei Uniunii 
Sovietice cu categoricul scor de 
13—0 (3—0; 8—0; 2—0). In pri
ma repriză hocheiștii sovietici au 
tras mai puțin la poarta hocheiști- 
lor polonezi. In schimb, în repriza 
secundă ei au demonstrat întreaga

gamă a măiestriei lor, marcind nu 
mai puțin de 8 ori. In ultima re- 
priză, hocheiștii polonezi și-au re- 
venit, au început să se organizeze 
mai bine In apărare și atac și au 
avut cîteva 
punctai de 
nervozității 
puncte ale

ocazii de a înscrie 
onoare, însă din cauza 

le-au ratat. Cele 13 
învingătorilor au fost

înscrise de: Bobrov (3), 
Kuzin și Gurișev cîte 2, Grilovi 
Bahici, Bîcikov și Uvarov.

Ukolov,

înscrieri de participant!
la concursurile internaționale prietenești de la Varșovia

VARȘOVIA, (Agerpres). — PAP 
transmite:

Comitetul de organizare a celei 
de a doua ediții a întâlnirilor spor-' 
tive internaționale prietenești care 
va avea loc în luna august la 
Varșovia a primit primele înscrieri

din partea sportivilor din țările 
Europei occidentale. Astfel, și-au 
anunțat participarea cicliștii en
glezi și belgieni, atleții suedezi, 
precum și conducătorii federației 
de atletism din Luxemburg.

Campionatul de șah al U.R.S.S.

In runda V-a Gheller l-a învins pe Botvmik

Astăzi ineep campionatele 
mondiale de patinaj viteză

„Cupa de iarnă” a
Din inițiativa comisiei orășe

nești de natație au început de cu- 
Irînd la bazinul acoperit de la Flo- 
reasca meciurile de polo pe apă din 
cadrul Cupei de iarnă.

La această competiție, rezervată 
Juniorilor din Capitală, participă 

ț-jlO echipe. Lucrul este deosebit de 
i semnificativ pentru progresul jo- 
; oului de polo, deoarece sub aspec
tul calitativ, acest joc are încă 
multe lipsuri.

Această inițiativă trebuie imitată 
ijși die centrele noastre diin provin

cie, unde există bazine acoperite și 
'desigur că rezultatele nu vor întâr
zia să apară.

Dăm mai jos rezultatele primei 
etape: C.C.A. — Constructorul II 
12-0 (7-0). S-au remarcat St. Io
nescu și C. Lichiardopol de la

juniorilor Ia polo
C.C.A. Rezervele de muncă — 
Constructorul I 1-2 (0-1). Au mar
cat Lingner (2) pentru învingă
tori și Micu Comei pentru învinși. 
S-au remarcat: Lingner și Vasi- 
lescu de la Constructorul și C. 
Țintea de la R.M.; Știința — Pro
gresul Gospodării 9-1 (5-0). Au 
marcat: Chirvăsuță (3), Vasiliu 
(3), Chiriac (2) și Kroner pentru 
Știința și Atanasiu pentru Progre
sul. S-au remarcat; Chirvăsuță și 
Vasiliu de la Știința și Tonciu de 
la Progresul. Progresul I — Voin
ța 4-2 (2-1).

Următoarea etapă are loc mîine 
după următorul program: Con
structorul II — Progresul I, Dina
mo — Voința, Știința — Avtotul, 
Rezervele de muncă — Progresul II, 
C.C.A. — Constructorul I.

MOSCOVA (serviciul nostru ide 
radio). Partida Botvinik-Gheller a 
stat ki centrul atenției spectatori
lor în cea de-a V-a rundă a cam- 
pioniataluii de șah .al U.R.S.S.

Intr-un gambit al damei Gheller 
a egalat na>pcd situația trecînd a- 
poi la atac. El a cîștigat un pion, 
apoi, profitând de o inexactitate a 
campionului mondial a deslănțuit 
un atac care s-a arătat impianabil.

La mutarea 40-a Botvinik s-a re
cunoscut învins. In felul acesta, 
acumulînd 4'h puncte, Gheller con
tinuă să conducă în clasament.

Kotov a cîștigat prin atac direct 
la Kan. Remize .au fost partidele 
Averbach-Scerbakov, Flohr-Lisițîn 
și Iliivițkd-Korcmoii. Celelalte par
tide s-au întrerupt. Spasski are po
ziție cîștig-ată în partida ou Petro
sian.

Gimnastele cehoslovace invin gătoare
PRAGA, (Agerpres). — Ceteka 

transmite:
La Praga a avut loc recent pri

ma întâlnire internațională de 
gimnastică dintre echipele femini
ne ale R. Cehoslovace și Franței.

înaintea începerii întâlnirii, oas
peții au fost salutați de Lidia Pes- 
kova, președinta Comisiei centrate 
de gimnastică de pe lîngă Comite
tul pentru cultură fizică și sport 
al R. Cehoslovace. A răspuns Au

guste Gonce, vicepreședintele Fe
derației franceze de gimnastică.

După întreceri spectaculoase, vic
toria a revenit echipei R. Ceho
slovace cu 22775 puncte față de 
221,25 puncte cîte a realizat echi
pa Franței. In toate probele indi
viduale, primul loc a fost ocupat 
de reprezentantele R. Cehoslova
ce.

La individual, pe primul loc s-a 
clasat BosakoVa (R. Cehoslovacă) 
38,76 puncte.

Astăzi vor începe la Moscova 
întrecerile din cadrul campionatelor 
mondiale masculine de patinaj vi
teză pe anul 1955. Timp de două 
zile, pe pista de gheață își vor d.s^^ 
pută întâietatea cei mai bun; 
natori din Europa, America, Asia 
și Australia.

Pentru cununa cu lauri de cam
pion mondial vor lupta 45 de spor
tivi din 14 țări. La ediția an’eri- 
oară a campionatelor mondiale 
desfășurată la Sapporo, în Japt>- - 
nia, au luat parte niznai 19 pati- . 
natori din 6 țări.

Patinatorii care au sosit la 5îcb-
cova au făcut anticniiw wti pe 
stadionul „Dinamo*. Aia au potutS 
întâlniți ia fiecare zi. antrenindB-' 
se, fostul campion mondial, none* 
gianul Hjaalmar Andersen și cann 
pionul Europei pe am*i acesta, w 
edezul Sîgge Eriksson. S-aa antre
nat de asemenea și pa rina-.orii 
din S.U.A. Printre et se gâseș.e fos
tul campion olimpic la proba de 
500 m. Henry Ken. Sas pregătit 
în vederea campionatelor și pati-’ 
natorii sovietici, Boris Silkoăr, canp 
pionul lumii pe amil 1954, Oleg 
Goneiarenko, campion mondial în 
anul 1953 și alții. 4

Actualele campionate mondial 
se găsesc la cea de a 49-a ediție. 
Primul campionat mondial oficial 
de patinaj viteză bărbați a avut 
loc în urmă cu 62 de ani. In in-' 
t rea ga istorie a sportatai cu pati
nele, cei mai buni patinatori din 
lume s-au întîlnit numai o singură 
dată, î-n anul 1896, pe teritoriul Ru
siei.
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