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TOCMAI cînd nici cei mai 

pasionați iubitori ai schiului 
nu mai sperau să aibă ocazia de 
a se întrece în sportul lor preferat, 
iată că iarna aceasta călduroasă 
ne oferă o surpriză. In ultima zi 
a lui februarie a început să nin
gă în toată țara, iar primele zile 
ale lui martie au țesut Un covor 
gros de nea.

Surpriza nu trebuie să fie însă 
ătît de mare încît să-i facă pe 
sportiv; și pe activiștii sportivi să 
aștepte... la gura sobei trecerea 
acestei ultime răbufniri a iernii. 
Dimpotrivă, zăpada atît de mijit 
așteptată trebuie să aducă pe pîr- 
tiile de schi . și săniuș întreg ti
neretul dornic să practice frumoa
sele sporturi specifice iernii. La 
startul concursurilor de schi ce 
trebuie organizate la orașe și 
sate, pe coastele dealurilor ca și 
la șes, pot să se prezinte deo
potrivă tinerii care tuptă pentru 
cucerirea insignei G.M.A., țăra
nii muncitori care n-au participat, 
din lipsă de zăpadă, la concursu
rile primei etape a Spartachia- 
dei de iarnă a satelor, ca și ti
nerii din colectivele sportive, care 
n-au avut posibilitatea să parti
cipe la prima etapă a Sparta- 
chiadej sindicale la schL In aces
te zile pot fi organizate concursuri 
școlare și pionierești la schi 
și săniuș, precum și concursuri 
cu o bază largă de mase, care 
să angreneze pe toți doritorii 
de a se întrece în acest frumos 
și util sport

Dar dacă amploarea și varie
tatea concursurilor ce se pot or
ganiza depind de spiritul de ini
țiativă al activiștilor sportivi, 
există totuși o acțiune care tre
buie întreprinsă neapărat, ea a- 
sigurînd posibilitatea îndeplinirii 
cu succes a angajamentelor a- 
nuale pe linie CnjM.A.. Este vor
ba de organizarea concurstîrs’or 
-speciale pentru trecerea normelor 
G..M.A. la schi.

Zăpada abundentă căzută anul 
trecut în toate regiunile țării a 
făcut posibilă participarea în 
masă a aspiranților G.M.A. la 
concursurile de schi și a avut ca 
rezultat trecerea a zeci de mii 
de norme. In regiuni ca Suceava, 
regiunea Stalin, Regiunea Auto
nomă Maghiară, Baia Mare, etc., 
mii de tineri si vîrstnici au în
vățat să schieze și au reușit să-și 
treacă această normă a comple
xului Nu numai în regiunile cu 
o veche tradiție în schi dar chiar 
și în cele de șes ca Galați, Con
stanța, Pitești, Bacău, etc., pre
cum și în orașul București s-au 
trecut în iarna precedentă un 
număr de norme de schi care a 
făcut posibilă realizarea cu suc
ces a angajamentelor anuale la 
purtători de insignă G.MA,

Cu atît mai mult acum, cînd
------------------------*>----------------------------------

Comitetul Executiv al Sfatului Popular din Budapesta 
Olimuiafiei din 1960a cerut organizarea

Biroul Comitetului olimpic ma
ghiar comunică :

Săptămîna trecută Comitetul Exe
cutiv al Sfatului Popular al Capi
talei R. P. Ungare a trimis o 
adresă, prin Comitetul olimpic ma
ghiar Comitetului Olimpic Inter
național prin care cere ca orașul 
Budapesta să organizeze cea de a 
XVH-a ediție a Jocurilor Olimpice 
de vară din i960..

Cererea aceasta, se spune în 
adresa semnată de Pongracz Kal
man, președintele Comitetului Exe
cutiv al Sfatului Popular al ora
șului Budapesta, se bazează pe 
faptul că începînd din 1894 de cînd 
s-au reluat tradiționalele Jocuri 
Olimpice, sportivii maghiari au
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există un precedent creat, trebuie 
să se pornească fără întirziere 
la organizarea concursurilor pen
tru trecerea normelor G.M.A. Co
misiile regionale G.M.A. au a- 
cum posibilitatea să-și arate ca
pacitatea organizatorică, angre- 
nînd toate organele interesate în 
această acțiune și punînd bazele 
unej intense activități la schi, 
atîta vreme cît va dura zăpada. 
Comitetele regionale și ma; ales 
cele raionale și orășenești C.F.S. 
trebuie să ceară sprijinul organi
zațiilor U.T.M. și al organelor sin
dicale în scopul stimulării colec
tivelor sportive în vederea organi
zării cît mai multor concursuri 
de schi și în scopul mobilizării 
unor mase cît mai largi de aspi
ranți G.M.A. Ja startul acestor 
concursuri.

O atenție deosebită trebuie dată 
acestei acțiuni la sate. In vede
rea Spartachiadei de iarnă a sa
telor au fost confecționate în ne
numărate comune din regiunile 
Bîrlad, Bacău, Suceava, Pitești, 
Plocști etc. sute de perechi de 
schiuri care pot servi acum la 
trecerea normelor G.M.A. Ia schi 
Comisiile regionale, raionale și 
comunale de organizare a Spar
tachiadei de iarnă a satelor trebuie 
să se adapteze de îndată situa
ției create, depunînd toate efor
turile pentru folosirea astualelor 
condiții atmosferice în acțiunea 
de angrenare a tineretului sătesc 
în concursurile de schi pentru 
trecerea normelor G<M.\.

Principala sarcină în organiza
rea concursurilor de schi și în 
mobilizarea aspiranților la startul 
acestor concursuri revine însă 
consiliilor colectivelor sportive. 
Cerînd sprijinul organizațiilor de 
bază U.T.M. consiliile colective
lor sportive și comisiile de pregă
tire și examinare G.M.A. au dato
ria de a face totul pentru folosi
rea zăpezii care a căzut din bel
șug în toată țara, pentru atrage
rea tuturor aspiranților G.M.A. 
din colective în trecerea normei 
G.M.A. la schi. In actualele con
diții, cînd campania de pregătire 
a alegerilor sportive sindicale a 
trezit interesul tmor mase largi 
de oameni ai muncii față de ac
tivitatea sportivă, chemarea acti
viștilor sportivi va găsi un larg 
ecou, constituind un îndemn adre
sat miiior de tineri de a se an
grena și ei în lupta pentru cuce
rirea insignei G.M.A. Deci, zilele 
acestea trebuie să servească deo
potrivă pentru organizarea de 
concursur; de schi ca și pentru 
atragerea de noi aspiranți în com
plexul G.M.A. și pentru angrena
rea lor în trecerea primei norme, 
cea de schi

CU TOTH PE PIRT1ILE DE 
SCHI, PENTRU TRECEREA NOR
MELOR G.M.A.!

participat la toate edițiile Jocuri
lor, cu excepția celei de la An
vers, cînd Ungaria nu a fost in
vitată

In numele sportivilor și condu
cătorilor maghiari, Pongracz Kal
man și-a exprimat convingerea că 
la Congresul Comitetului Olimpic 
Internațional, care se va ține La Pa
ris, se va acorda orașului Buda
pesta cinstea organizării celei de a 
XVIl-a ediții a Jocurilor Olim
pice.

In continuarea adresei se arată 
că Guvernul Republicii Populare 
Ungare va acorda tot sprijinul or
ganizării Olimpiadei, în cazul cind 
Comitetul Olimpic Internațional va 
atribui orașului Budapesta organi
zarea acestor competiții sporțive,
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„Am semirat
din toată inima”
Așa își începe scrisoarea pe care 

a trimis-o zii arului nostru o tânără 
sportivă, săr'toarea in înălțime 
Paula Constantinescu dim asociația 
„Dinamo“. Pe cele aproape trei 
pagini, scrise cu litere mari, ro
tunjite cu grijă, tînăra atletă își 
exprimă bucuria pe care -— ca ori
ce sportiv — o simte văzînd dez
voltarea necontenită a mișcării 
noastre sportive ca urmare a gri
jii acordată de 6tartul nostru de
mocrat-popular.

„Pentru a răspunde acestei griji 
— scrie Paula Constantinescu — 
noi sportivii sîntem hotărîți să ob-’ 
ținem succese importante pe tere
nurile de sport și totodată să con
tribuim cu avînt sporit Ia con
struirea socialismului în țara noas
tră. Pentru aceasta aviem nevoie 
de pace. Dar cercurile agresive im
perialiste uneltesc un nou război, 
un război atomic. In fața acestui 
pericol care amenință omenirea, 
noi sportivii ne ridicăm cu toată 
hotărîrea și ne unim glasul cu cel 
ai oamenilor cinstiți din întreaga 
lume, împotriva oefor care pregă
tesc războiul atomic".

★
★ ★

In stingă: jucătorii 
de fotbal Mihai, Flo
rescu și Sereș (Dina
mo Orașul Stalin) 
își pun semnătura 
pe Apelul de la Vie
na. In dreapta: 
semnează pentru pa
ce I. Gavrilescu, por
tarul echipei de fot
bal Flamura roșie — 
Bacău.

★ ★

Id cinstea Zilei Internationale a Femeii
PESTE CRESTELE ÎNZĂPEZITE ALE RETEZATULUI
..Drum buni.. Succes, tovarășii' 

Autocamionul porni din fata Fila
turii insolit de privirile cîiorva 
zeci de muncitori care ținuseră să 
fie de fată la plecarea echipelor 
in tura aloină de iarnă peste Re
tezat. organizată de Comisia de 
alpinism a Comitetului raional 
C.F.S. în cinstea alegerii organe
lor sportive și a zilei de 8 Martie. 
22 din cei 24 de oameni pe care 
camionul îi purta spre Cîmpul lui 
Neag — locul de unde avea să în
ceapă urcușul — erau tovarășii lor 
de muncă: inginerul Ion Popa, 
laureat al Premiului de Stat, con
tabilul Mihai Femenghel, fruntaș 
în muncă. Maria Ambruș, respon
sabilă de brigadă, de asemenea 
fruntașă în muncă. Ele nora Fro
tilă, fruntașă în întrecerea socia
listă și alții, printre care încă două 
muncitoare Rozalia Slavici și Cor 
nelia Isac.

Le întrebase cineva, mai mult în 
glumă: „Ce căutați voi pe munte ? 
Dacă vă prinde vreun viscol ?" li
nele au zltnbit.^ Un zîmbet care 
parcă spunea: „Știm că nu mer
gem in plimbare. Dar nu ne te
mem". Rozalia a răspuns, insă, 
burzuluită: „Dar ce-oi fi vrîrtd 
mata, să-i lăsăm numai pe băr
bați ? Că doar e o acțiune in cin
stea Zilei Femeii!“

Cele patru sportive de la Fla
mura roșie — Lupeni și-au dus l_a.

LA PETROȘANI

Jdcătorii ascultă cu luare amin
te cuvintele căpitanului de echi
pă care le vorbise, mai tatii, des
pre începerea campionatului cate
goriei A. Acum, el le arată impor
tanța acțiunii de strîngere a sem
năturilor pe Apelul de la Viena.

„Există oameni care urzesc pla
nuri criminale, care vor să distru
gă viața noastră, tot ceea ce ne 
este drag, punînd la cale dezlăn
țuirea unui nou măcel mondial. 
Avem datoria să facem totul pen
tru a împiedica aceste intenții cri
minale, pentru a interzice folosirea 
armei atomice. Pentru a ne expri
ma împotrivirea față de uneltirile 
cercurilor agresive imperialiste, să 
semnăm cu toții Apelul Consiliu
lui Mondial al Păcii, lansat cu 
prilejul sesiunii de Ia Viena".

Astfel a vorbit maestrul sportu
lui Tudor Paraschiva, căpitanul 
echipei de fotbal Minerul Petro
șani, tovarășilor lui care au tre
cut, apoi, împreună cu antrenorul 
lor A. Șepci, să-și pună semnătu
ra pe Apel. Au semnat: Ion Pa- 
nait, Aurel Crîsnic, Gh. Romoșan, 
studenți ai Institutului de mine, 
A. Heghedușriăcătuș, V. Gabor- 
frezor, I. Deleanu-Iăcătuș și toți 
ceilalți jucători ai echipei care re
prezintă pe minerir din Valea Jiu
lui în cea ma; importantă competi
ție de fotbal a țării: campionatul 
categoriei A.

LA ORADEA

Secția de atletism a colectivului 
sportiv Progresul — Oradea a or
ganizat o ședință la care au luat 
parte și atleți din colectivele Fla
mura roșie, Voința, Dinamo și 
școala sportivă de tineret. S-au 
discutat realizările atleților oră- 
deni ta anul 1954 și perspectivele 
sezonului atletic 1955. In conti
nuare, utemistul Popa Vasile — 
unul dintre atleții tineri din Ora-
------------------ -----------------------------  

bun sfîrșit tura de iarnă. In prima 
zi au înfruntat vremea rea și, du
pă cinci ore de mers, au ajuns la 
cabana Bula, de unde a doua zi 
în zori au plecat în traversarea 
Retezatului peste vîrful Peleaga. 
Ajungînd la poalele Pelegii, echi
pele s-au regrupat in vederea es
caladei. La ora 12, prima echipă, 
condusă de Adalbert Sidek. înce
pe escaladarea vîrfului Peleaga pe 
care avea să o termine într-o oră 
și 15 minute. La realizarea acestui 
bun rezultat au contribuit mai ales 
ing. Ion Popa și muncitoarea E- 
leonora Frățilă. Echipa a Il-a, con
dusă de M. Fernenghel și avînd în 
componența ei — printre alții — 
pe Maria Ambruș și Ludovic Var
ga — cel mai vîrstnic participant 
— a terminat escalada in două 
ore. Cea de a treia echipă, condu
să de Iacob Iosif, a fost nevoită 
să facă escalada pe un viscol pu
ternic. Totuși lacob Iosif, St. Ko
vacs, L. Pancsur, Gh. Vultur și 
ceilalți au reușit să parcurgă tra
seul în 2.30 ore

Spre seară, echipele au ajuns la 
cabana Pietrele unde au fixat o 
placă comemorativă — mărturie a 
realizării celor 24 de sportivi în cin
stea alegerii organelor sportive 
sindicale și a Zilei Internațional» 
a Femeii.

(S. Băloiu, cqresppndept). 

dea — a citit Apelul sesiunii de la 
Viena a Consiliului Mondial al 
Păcii propunând ca toți cei de față 
să semneze acest apel. Atleții. ars- 
trenorii și activiștii sportivi pre- 
zenți au semnat Apelul, lutodu-și 
totodată angajamentul să întă
rească prin fapte semnătura lor, 
(E. Frențiu, corespondent).

LA IAȘI

Din acest oraș ne-a venit o te-r 
legratnă cu următorul cuprins:

„Membrii cercului sportiv „Lo
comotiva — stația Iași", convocați 
ta adunare generală pentru a ale
ge comitetul de conducere al cer
cului, au luat cunoștință și au 
semnat Apelul Consiliului Mondial 
al Păcii care condamnă pregătirile 
în vederea unui război ato
mic făcute de cercurile agresive 
imperialiste. Noi sportivii ceferiști 
din Iași vom întări semnăturile 
noastre muncind mai bine, pentru 
ca trenurile să transporte mai 
mult, mai repede și în bune con
diții, știind că astfel contribuim 
Ia înflorirea și întărirea patriei 
noastre care este un factor activ 
ta lupta pentru pace".

LA BAIA MARE

Pe stadionul Progresul din Baia 
Mare, înaintea meciului de antre
nament Voința Baia Mare — Di
namo Orașul Stalin, a avut loc 
festivitatea semnării Apelului îm
potriva pregătirii războiului ato
mic. Rînd pe rînd, au venit să sem
neze Hidișan, Florescu, Mimtea- 
nu, Csegezi, Boitoș, ceilalți jucă
tori dinamoviști, cei din echipa 
Voința, antrenorii și arbitrii.

Astfel s-au adăugat 59 semnă-’ 
turi noi pe Apelul de la Viena — 
legămtat al tuturor oamenilor cin« 
știți din lume de a lupta pentru 
cauza păcii. (V. Săsăranu — sute 
redacția din Baiia Mare).

Primele jocuri 
din turneul de calificare 

la hochei
MIERCUREA CIUC (prin tele

fon). — In localitate au început 
întrecerile din cadrul campionatu
lui de calificare pentru categoria A 
la hoctei. Participă echipele cla
sate pe primele două locuri în cele 
două serii ale categoriei B.

In primul meci s-au întâlnit 
miercuri dimineață, Flamura roșie 
Sighișoara și Avtatul Sebeș. După 
o repriză egală, sighișorenii au 
pus stăpînire pe joc și au învins 
Ia scor : 8—1 (0-0, 4-1, 4-0).

Al doilea joc din prima etapă a 
prilejuit o netă victorie echipei Pw 
greșul din Gheorghieni, care a în-: 
trecut Progresul Miercurea Ciuc cu 
12—2 (4-0, 4-1. 4-1)..

întrecerile continuă azi și mîine.
Azi se dispută jocurile dintre 

Progresul Gheorghieni-Avtatuil Sebeș 
și Progresul Miercurea Ciuc-Fla- 
mura roșie Sighișoara, iar mîine se 
întâlnesc Flamura roșie Sighișoara 
cu Progresul Gheorghieni și Pro
gresul Miercurea Ciuc cu Avîntul 
Sebeș.

A, Sebok {corespondent!



RĂSPUNS
LA O INVITAȚIE

O vizită printre sportivii de 
pe meleagurile pleeștene îți dă 
prilejul să cunoști sute de ti-
neri entuziaști, prieteni ai sta-
dioanelor, precum și sute
de oameni inimoși care
muncesc cu însuflețire pen-
tru a da acestor tineri
posibilitatea de a-și căli
orțele pe terenurile de 6 port

j Dar... o vorbă din bătrini spu
ne că nu-i pădure fără uscături.
Și, pentru ca mărul cel putred

< să nu-1 strice și pe cel bun, 
prezentăm astăzi o serie de as
pecte grăitoare, în speranța că 
;e vor lua măsurile necesare.

Am răspuns astfel și invita
ției tov. Gh. Matei, președin
tele comitetului regional C.F.S. 
Ploești, care ne-a rugat să ve
nim în regiune și „să-i dăm 
a mină de ajutor'1 în rezolva
ta unor greutăți. Noi vom răs

punde și în viitor la astfel de
< nvitații, ba, uneori, vom veni 

și... neinvitați. Poate la Timi
soara, poate la...

A fost odată, ca nici 
odată. mai bine 
n-ar fi și nu s-ar 
po ești...

Trăia pe melea
gurile Sinului, m 
comuna cu același 
nume, un înțelept 
vestit Lume din
șapte sate de prin 

preajmă venea să-i ceară povața- 
Intr-o vreme, pope,renii, cinstindu-i 
luminata minte, l-au ales mai ma
rele lor. rnunindu-l staroste peste 
trebUe cbstei. Cu mare c'nste in- 
stala'u-l-rru in palatul la poarta că
ruia sta scris : „Sfatul popular al 
comunei S riu“.

Totul merse bine, spre mulțumi
rea norodului, zile și luni de-a rin- 
dul Dar nu curse multă apă pe 
Buzău, cind, deodată, din josul rîu- 

lui se iscă lăc m;a hapsinului zmeu 
Nicolae Briciu, care trăia la Ne 
hoiași intr-o văgăună unde-și ținea 
nestematele și comorile agonisite 
din truda argaț lor. Numai că, de 
la o vreme, zmeul nu-și mai putea 
face mendrele, că-i puseseră po- 
porenii o b tniță meșteșugită de 
făurari vestiți, pentru a-i ostoi lă-
comia chiaburească. Auzind zmeul 
că la Siriu tinerii de prin partea 
locului izvodiseră un tăpșan pe 
care să-și încerce voinicia, își puse 
in glnd să le strice bucuria. Cu 
grijă își dădu el ghiarele la to
cilă, tși ascunse aripile și codița 
sub vesminte sărăcăcioase, își piti 
despicatele-i copite in botfori și 
porni glonț la înțeleptul și blindul 
președinte din Siriu. Indulcindu-și 
vocea, zmeul grăi starostelui vrute 
Și i;evrute,ispitlndu-l să lase să se 
facă pe tăpșanul voinicilor m'.ndră 
livadă care să rodească mere de aur. 
Președintele îl ascultă, apoi, chibzu
ind la carele gemînd de mere de 
aur, dădu nedreapta încuviințare 
și-i uimind zmeului legiuitul zapis. 
Nu apucă soarele să răsară de două 
ori, că pe tăpșanul voinicilor de pe 
meleagurile Sinului începu să are

I 
r

De iapt, la Ploești nu cresc măslini. Dar asta nu înseamnă că 
G.F.S. regional și orășenesc, pe de o 

pe de alta parte — care locuiesc 
nu trebuie să domnească pacea și buna

între actviștii comitetelor 
parte și consiliul regional Dinamo, 
sub același acoperămînf — 
înțelegere.
Obiectul dispute' sînt cînd una 

când alta dintre camere și, în per
manență, holul asupra cărora colo
catarii emit pretenții bine (și mai 
ales îndelung) justif cate.

★

Caricatura ne-a fost sugera
tă de tov. Ungureanu, președin
tele comitetului orășenesc GF.S. 
care, după o discuție de ceasuri 
întregi, a tras următoarea conclu
zie: „Ne-ar trebui o caricatură la 
ziar, să ne învățăm minte. Oameni 
în toată firea și ne pierdem vre
mea certindu.ne de pomană"..,
•-*>-----------------  

plugul. Zmeul tși ridea in barbă, 
gindind la necazul voinicilor. Dar 
nici loir.icii nu statură cu mi'nile 
in sin, cind văzură năpasta ce se 
abătuse asupra lor.

Pornit-au atunci feciorii val-vir- 
tej către înțeleptul care de data 
asta o făcuse de oaie Zadarnice 
fură zvircoiirUe zmeului zadarnic 
tși trimise el armata de spiriduși 
și pricolici in calea vainic lor. Voi
nicii scuturaiu-l-au bine pe staroste 
și dreptatea se făcu de îndată. Așa 
că. de a doua zi chiar, zmeu Bri. iu 
fu pus să tâvălugească brazdele pe 
care le feeuse pe tăpșan și să-l dea 
înapoi voinicilor. Și zmeul tși luă 
picioarele la spinare. Se duse și dus 
a fest 1

Iar no: incălccarăm pe o șea și 
vă spuserăm povestea așa.

ir
Orice asemănare cu cele pe

trecute recent în ccmur.ia Siriu 
raionul Cislâu, unde terenul de 
sport a fost închiriat chiaburului 
Nicolae Briciu din Nehoia-și. nu 
este de loc întîmplătoare.

-TPifZE AS SÂ-M)
AMimTESc OACÂ FAM HQfei 
LttPiv pentru 7- ,la 
ORA 8 , IM PENTCU MUNC 
g , LA ORA * ?ît fi k aA i

Dicționar sportiv
COLECTIV SPORTIV. —Unitate de 

bază a mișcării sportive. Sînt însă 
unele colective din regiunea Ploești 
(Flamura roșie, Avîntul, Flacăra ra
finăria 5) pe care nu se poate pune 
prea multă ...bază.

CROS. — Gen de alergare pe teren 
variat, practicat zilnic de profesorul 
de educație fizică I. Ocreanu, care 
are ore repartizate la trei școli 
foarte depărtate una de alta, iar 
domiciliul stabil în... București.

ORĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ— Oră 
prevăzută în programa analitică a 
școlilor de toate gradele. La școala 
profesională din Nehoiu, maistrul 
tinichigiu Benone Clăti ci, învestit ad- 
hoc profesor de educație fizică, re- 

r pară în timpul orei cazane, ligheane 
și alte obiecte de uz casnic.

PLASĂ. — Cuvînt cu multiple în
trebuințări în sport, (cidlism, atle
tism, fotbal etc.). Numai plasele de 
volei furniza, e de I.D.M.S. nu pot 
avea o întrebuințare în sport, pentru 
că se rup repede. (Vezi plasele de 
volei de la stadionul Flacăra).

RECORD. — Performanță maximă 
realizată într-un sport. In Ploești 
colectivele sportive au reușit un re
cord nemaivăzut: la 8 bazine de na- 
tație existente, un singur înotător 
clasificat în anul 1954.

Viteză. — Călită‘e necesară orică
rui sportiv In afară de... șahiști. A- 
ceas?ă calitate le lipsește însă, uneori, 
funcționarilor de la P.T.T. Am vă
zut scrisori trimise din București că
tre consiliul central al asociației Fla
căra din Ploești. care au parcurs cei 
60 km. în... 6 zile.

Transei

---------- -- ■
i/l ..•••■ -C

NĂSCUT HIPODROM ”LOEȘTI
STOP MAMA FLĂMINDA STOx- LAPTE 
IOC PAIE VIS ÎNDRĂZNEȚ OVĂZ NU... 
VAZ STOP ANTRENOR ROȘCA DISPE
RAT CAUZA GURA PLUS NEPREVĂ
ZUTĂ PLAN STOP SFAT POPULAR 
PLOEȘTI INIȚIATIVA AMENAJARE HI
PODROM ASOCIAȚIE RECOLTA INI
ȚIATIVA... RENUNȚARE HIPODROM STOP 

CAI CĂLĂREȚI PANICA STOP COPIH NI
MĂNUI STOP ASOCIAȚIE RECOLTA MINIS
TER AGRICULTURH MAMA TATĂ VITREGI 
PĂRĂSIT TOT VOIA SOARTEI STOP CRI
TICA ZIAR BAGAT MINȚILE CAP STOP 
ALTFEL CĂLĂREȚI PIERDUT RĂBDARE CAI 
PLECAT CĂRUȚA PLUG SACA STOP ȘE
DINȚA FULGER TRIMIS S. O. S. CENTRU 

STOP AȘTEPTĂM RĂSPUNS OVĂZ PAIE 
STĂPIN HIPODROM

M1NZ 1/2 PUR SÎNGE

N.R. Din cauza tergiversării la infinit a discuțiilor privitoare la 
luarea in posesie a bazei hipice din Ploești de dat re asociația Recolta, 

această frumoasă amenajare spor tivă cade in paragină.-------- --------------

Piesă (de muzeu) în 2 acte (incalificabile) și un epilog (încă nescris).
ACTUL I ACTUL II

Scena se petrece la sediul colec
tivului sportiv Flacăra „1 Mai" 
din Ploești. La ridicarea cortinei, 
antrenoritl Simion își continuă di- 
zertația în fața atleților colectivu
lui.

Antrenorul Simion: ...și cum vă 
spuneam, la baza succeselor noas
tre nu poate sta altceva decît dra
gostea față de întreprinderea în 
care lucrăm, față de culorile aso
ciatei noastre Flacăra. La auzul 
cuvîntului „Flacăra" să ne sim
țim înflăcărați, inimile noastre să 
ardă in flacăra dorinței de a în
vinge...

Atleta Smaranda Năescu : Aveți 
dreptate, tovarășe antrenor! Cum 
să nu ne iubim întreprinderea? 
Doar aici am fost calificată frezoa- 
re, aici muncesc și fac sport.

Antrenorul Simion: Vezi? In tine 
arde flacăra dragostei față de co
lectiv. Flacăra asta mai arde la ci
neva ?

Atleta Marioara Roșea: La mine I
Atletul Cornel Popescu : La 

mine!
Atleta Maria Metz; La mine! 

(cortina se lasă cu înflăcărare).

X

Scena se petrece după cîteva 
săptămîni, timp în care antrenorul 
Simion a fost angajat de colectivul 
sportiv Voința Ploești. Și pentru că 
antrenor fără secție nu poate exis
ta, colectivul Voința a „acceptat*’ 
să-i primească și pe cei mai buni 
atleți de la Flacăra. La ridicarea 
cortinei, antrenorul Simion își con
tinuă dizertația în fața atlețiior co
lectivului sportiv.... Voința.

Antrenorul Simion: ... și cum vă 
spuneam, la baza succeselor noas
tre nu poate sta allceva decît dra
gostea față de întreprinderea în 
care lucrăm, față de culorile aso
ciației noastre Voința. La auzul 
cuvîntului „Voința" să ne simțim 
cuprinși de voință, inimile noastre 
să ardă în flacăra.... paidon... vreau 
să zic să fie stăpînMte de voința de 
a învinge...

Atleta Smaranda Năescu: Aveți 
dreptate, tovarășe antrenor! Cum 
să nu ne iubim întreprinderea ? 
Doar aici am devenit cooperatoare, 
aci muncesc și fac sport..

Antrenorul Simion: Vezi? In tine 
clocotește voința de a reprezenta 
cu cinste colectivul nostru. Voința 
asta mai clocotește în c.neva?

Atleta Marioara Roșea: In minef 
Atletul Cornel Popescu : In mice! 

Atlet» Maria Metz: In mine!
(Cortina se lasă cu voința de a o* 
pri la timp această scenă per:.bilă)

EPILOGUL
acestei piese n-a fost încă scris, 
pentru că nu se știe dacă antre
norul Simion nu are de gînd să 
adauge și alte _ acte. Mai sînt doatj 
destule asociații: Locomotiva, Me* 
talul, Flamura roșie, Avîntul...

Pagină redactată de :
DAN GIRLEȘTEANU 

V. ARNAUTU
MARIUS GODEANU

Desene:
MATTY



Pentru o largă și susținută activitate 
a alpiniștiior in sezonul de iarnă

Jn urma indicațiilor pentru anul 
M55 date de Comisia centrală de 
alpinism, privind popularizarea și 
organizarea pe scară mai largă a 
ascensiunilor de iarnă, majoritatea 
asociațiilor sportive au luat măsuri 
pentru activizarea secțiilor de alpi
nism în iarna acestui an. Iată de 
pe, în actuala perioadă se poate 
constata o deosebită preocupare 
pentru efec'uarea turelor de iarnă. 
Aceste trre au acum un caracter 
de acțiuni organizate și n>u de ac
țiuni sporadice, întimplătoaire, ale 
unor grupuri de alptaiști, așa cum 
se intiir.pla pină in anii tre'cuții. O 
cont';, mie importantă la această 
edrimtareau adus Comisia centrată 
de alpinism caire a organizat pen
tru prima oară o competi
ție de iarnă și secția. C.F.S. din 
ac.s. care a sprijinit asociațiile 
în vederea acestei taversări. După 
cum se știe, calendarul C.G.F.S. pe 
acest an’ prevede între 5 și 30 
martie „Traversarea munților Fă
găraș", tură alpină de mare difi
cultate. asimilată cu o finală de 
campionat republican.

Pentru trecerea standardurilor 
necesare celor ce vor să participe 
ta traiversane și la campionatele 
R.P.R. din acest an, secțiile de al
pinism desfășoară o vie activitate. 
Cfu excepția asociațiilor Flacăra, 
Minerul și Recolta, toate celelalte 
asociații au trimis echipele de al- 
pîniști să efectueze ascensiunile 
Standard cerute de regullament. As
censiunile standard, ca și pregăti
rile generale făcute în vederea tra
versării Făgărașilor, au scos la i- 
veală unele deficiențe care trebuie 
înlăturate_grabnic. Vom arăta, în 
primul rinei, că nu toate asociațiile 
au avut în vedere pregătire» temei
nică a alpiniștiior pentru efortul 
neobișnuit de mare pe căre îl va 
cere traversarea Făgărașilor.

Deoarece competiția va începe 
foarte curînd, antrenorilor respec- 

. tivi le revine sarcina de .a comple
ta pregătirea alpiniștiior cu lecții 
efectuate de 2—3 ori pe săptămî- 
nă, punînd accentul pe dezvoltarea 
calităților necesare traversării Fă
gărașilor. Asociațiile sport've vor 
treimi să privească în modul cel 
ciai serios selecționarea și parti

Escaladă de iarnă pe Britta Coștilei

ciparea echipelor la această com
petiție, creindu-le bune condiții d« 
pregătire, răspunderea pentru reu
șita acestei acțiuni reverrindiu-le în 
întregime.

Timpul scurt rămas până la în
ceperea traversării1 face necesară 
efectuarea de .antrenamente la 
munte, pentru ca ultimele pre
gătiri să se facă în condiții cît 
mai apropiate de cele în care 
se va desfășura competiția. Totoda
tă trebuie să se facă sportivilor un 
riguros control medical, ținîndu-se 
seama că aceștia vor trebu’i să de
pună un efort prelungit și să înnop
teze în corturi.

Paralel cu aceasta, antrenorilor 
le mai revine sarcina de a-i pune 
pe alpiniști să realizeze normele 
standard cerute de regulamentul 
de pârtie'pare Ia campionatele 
R.P.R. precum și de obținerea nor
melor de clasificare a sportivilor. 
Se pare că pregătirile pentru tra
versarea munților Făgăraș au fă
cut ca asociațiile să piardă din ve
dere și această problemă la fel de 
importantă. Vom reaminti că se- 
zonull de iarnă în alpinism se în
cheie la 30 martie și, ca atare, tre
buie efectuate și turele pentru 
campionate și clas'ficare. Consi
derăm, totodată, că nu este just 
ceea ce fac unii antrenori care se 
ocupă exclusiv de fruntași, negli- 
jînd cadrele mediii și începătorii, 
adică tocmai schimbul de mîine al 
fruntașilor. Este necesar, așadar, 
să se organizeze ture de clasifi
care pentru sportive și pentru alpi
niști i care au normale de vairă la 
categoriile a Il-a și a IIT-a, fără să 
se cadă în altă extremă: aceea a 
neglijării trecerii normelor de că
tre sportivii fruntași.

Ținînd seama de obiectivele ac
tivității noastre alpine pe anul 
1955, considerăm că este absolut 
necesar ca ascensiunile de iarnă 
să const'tuie o preocupare princi
pală atît a antrenorilor cît și mai a- 
les a sectoarelor de instruire spor
tivă din Consiliile centrale ale a- 
sociațiilor sportive.

M. BOGDAN
Președintele colegiului de 
antrenori din! Comisia cen

trală de Alp'nism

In cinstea Zilei 
Internaționale a Femeii

Jn întreaga [ară se organizea
ză competiții sportive în cinstea 
Zilei Internaționale a Femeii, zi 
în care femeile din toate colțuri- 
le lumii trec în revistă succesele 
obținute în lupta pentru pace, 
pentru egalitate în drepturi cu 
bărbații, pentru bunăstare.

Asociația sportivă Flamura ro
șie organizează prin toate colec
tivele sale din (ară competiții de 
gimnastică, atletism, handbal, tir 
și tenis de masă dotate cu „Cupa 
8 Martie". La aceste competiții 
participă și sportive din alte a- 
sociații.

In București, Consiliul regional 
al asociației Flamura roșie orga
nizează de asemenea competiții cu 
participarea tuturor celorlalte a- 
sociații, la următoarele ramuri de 
sport: volei, atletism, gimnasti
că, șah, tenis de masă, înot, bas
chet, handbal.

Tot în București se vor desfă
șura și alte întreceri în cinstea 
zilei de 8 Martie. Acestea sini 
organizate de consiliul regional al 
asociației Rezervele de Muncă, 
la volei, atletism, gimnastică, șah 
și tenis de masă.

Paralel cu aceste acțiuni, în 
diferite regiuni ale țării se orga
nizează competiții cu caracter lo
cal dotate cu „Cupa 8 Martie". 
In regiunea Hunedoara, de exem
plu, vor avea loc competiții de 
volei, baschet și tenis de masă.

La Cluj, colectivele sportive FI. 
roșie ,Janos Herbak", „Alimenta
ra" și „Porțelanul" au invitat 
toate colectivele sportive din oraș 
să participe cu echipe feminine 
la întrecerile de gimnastică, tir, 
cros, tenis de masă și handbal, 
întreceri în care echipele clasa
te pe primul loc vor primi „Cu
pa 8 Martie".

Colectivele au răspuns cu en
tuziasm la această invitație și 
cele mai multe și-au selecționat 
echipele care vor concura dumini
că 6 martie în susmenționatele 
întreceri. Competițiile se vor des
fășura astfel: la poligonul din 
parcul Dr. V. Babeș — tir, in sala de 
sport a uzinei „lanoș Herbak" — 
gimnastică, în împrejurimile tere
nului de fotbal lanoș Herbak — 
cros, pe arena mică a stadionului 
,,Gh. Gheorghiu-Dej" — handbal 
și în sala clubului Victoria — 
tenis de masă.

Zilei de 8 Martie și-a închinat 
performanța valoroasă pe care o 
constituie traversarea pe timp de 
viscol a crestei nordice a Pietrei 
Craiului, o echipă de alpiniste 
condusă de Viorica Canarache. 
Infruntînd un puternic viscol, e- 
chipa a reușit să străbată în 
trei zile creasta nordică a ma
sivului Piatra Craiului.

A apărut nr. 2 al re
vistei

„CULTURĂ FIZICĂ 
Și SPORT" 

cu un bogat și variat cu
prins.
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Recenzie1

„IN SAT
Vreți să știți cum au apărut 

primii sportivi din comuna Alu
niș de lîngă Mureș? Ehei-, cam la 
fel ca și în nenumărate alte co
mune...

Pasă-mi-te este acolo, dincolo 
de dealuri, un islaz acoperit de 
bălării, care coboară domol, pînâ 
spre răchitele de lîngă rîu. Acolo 
se adunau toți băieții din sat ca 
să joace fotbal. Drept porți, așezau 
două țoale între mușuroaie, iar ca 
minge, cîteva cîrpe strîns înfășu
rate...

Cînd ..fotbaliștii" de mai sus au 
crescut mai mari, frații lor mai 
mici au moștenit mingea de cîrpe 
și și-au întins stăpînirea pe islazul 
cel de lingă rîu. Dar mezinii, con
duși de Ilieș fiul cel mai mic al 
lui moș Ilie Paiu (moș Paiu care 
tuna mereu împotriva jocului cu 
mingea) s-au perfecționat cu tim
pul. Porțile și le-au durat din 4 
țărușe înfipte în pămînț, iar min
gea din cîrpe au înlocuit-o curînd, 
cu un „balon" adevărat cumpărat 
anume din orașul vecin. Ba au 
prins din zbor, nu se știe prea 
bine de unde, și cîteva din reguli
le jocului, pe care aflaseră ei, că 
la oraș oamenii mari îl joacă ade
sea. De la o vreme chiar, s-au 
crezut deosebit de meșteri în tai
nele fotbalului. Și, cînd au aflat că 
băieții din Berea, o comună veci
nă, au înjghebat și ei o echipă, 
cei din Aluniș au trimis acestora, 
cu trufie, o provocare fa întrecere. 
Provocarea a fost primită. Intr-o 
duminică, pe la amiază, fotbaliștii 
din Aluniș s-au pornit la Berea 
cu gînd să cucerească lauri. Ajunși 
la Berea, au descoperit cu mirare, 
în primul rînd că această comună 
posedă un teren sportiv de toată 
mîrtdrețea și că mai are pe deasu
pra și o echipă de fotbal echipată 
dopa cum scrie la cânte. Stupoare...

Dar și mai mare le-a fost mira
rea, cînd au putut să vadă cît de 
iscusiți sînt cei din Berea în jocul 
de fotbal. Iar, cît privește faptul 
că atunci. (în fața a sute de oa
meni strînși din multe sate) cei 
din Aluniș au fost înfrînți cu 8-0, 
despre asta nici nu mai e cazul 
să amintim fiindcă intr-adevăr 
înfrîngerea a fost pentru cei din 
Aluniș întîmplare de mare rușine...

Ce s-a mai petrecut după aceea? 
Sportivii din Aluniș s-au întors d« 
la Berea tare amărîți și au jurat 
ci în viața lor, nici unul, n-o să 
se mai ocupe cu sportul. Dar cam 
la vreo patru zile de la înfrîngerea 
cu pricina, s-a abătut prin comună 
un tînăir. „Mă cheiamă Alic, ia 
spus el, și sînt trimis la voi de 
către asociația sportivă Recolta. 
Am xienit aci pentru ca împreună 
să înfiripăm în comuna asta un 
colectiv sportiv". Pas însă că oa
menii, la început, despre asta nici 
n-au vrut să audă, S-au opus cu 
îndîrjire, și tineri și bătrîni. ,,Ce 
ne trebuie nouă sport?" a spus 
moș Ilie Paiu și la fet ca el moș 
Ion Opriță... „Nu văzurăți cum 
noi, o comună fruntașă în toate 
cele, tocmai prin sport s-a întîm- 
pla-t că ne-am făcut de rușine?"

„Ce ne trebuie nouă colectiv 
sportiv", au spus Itieș» Mitruț, Ur
sarii. Pătru, Tudor și Nichifor, 
dimpreună cu toți ceilalți „victo
rioși- din fosta echipă... Fotbal 
de-a seriosul, adevărat fotbal n-o 
să învățăm să jucăm niciodată 1“

LA NOI”
Dar Alic, instructorul de la Re-1 

edita nu s-a lăsat speriat de ase
menea vorbe. ’ Nu de alta. Mal 
umblase el la viața lui și prin alte 
sate, și, nu știu cum de s-a făcut, 
dar parcă în toate satele pe unde 
trecuse vorbe ca cele de mai sus, 
în scurtă vreme s-au risipit în 
vînt...

Așa că și aci, în Aluniș, Alic 
s-a pus pe treabă.

Ba s-a întîlnit cu cei tineri, prin 
grădini, pe lîngă rîu, și le-a expli
cat că jocul lor la Berea (joc pe 
care întîmplător îl văzuse) nu fu
sese chiar atît de slab, dar băeții 
nu prea știau ce să facă cu min
gea... Trebuiau, deci, să fie îndru

mați...
Altă dată a convocat Alic tot 

satul în sala mare a colectivei și 
s-a căznit să le povestească lu
cruri frumoase despre sport.. Cînd 
a văzut el și a văzut că totuși 
oamenii se lasă greu, a plecat în- 
tr-o bună zi, cam necăjit, la oraș, 
să ceară sprijin. Și s-a întors a 
doua zi, nu cu trenul, cum ple
case, ci înfr-un camion plin cu 
tineri muncitori, Camionul s-a o- 
prit în mijlocul satului și tinerii 
care lucrau la uzina mare din 
oraș le-au spus sătenilor ce-i pri
veau plini de curiozitate: Am venit 
la voi să facem o demonstrație.» 
Cît ai clipi din ochi a fosT im
provizată o scenă. A urmat o de
monstrație de gimnastică (sărituri 
și piramide), apoi un joc de volei 
cum nu mai văzuseră cei din Alu
niș nici odată. Și după aceea la 
sfîrșitul sfîrșitului, băieții de la 
oraș s-au împărțit în două echipe 
și au început să joace fotbal. Că 
celor din Aluniș după amiaza acrea 
Ie-a plăcut tare mult nu mai tre
buie să vă spunem. Dar ce le-a 
plăcut și mai mult a fost că tinerii 
sportivi de la oraș le-au promis că 
vor mai reveni și în săptămîna 
următoare. „Dar atunci, au spus 
ei, ne suflecăm mînecile cu toții și 
pornim întîi pe islaz, să-l mai cu
rățăm idle bălării"...

Ce s-a mai întîmplat după aceea 
povestea nu mai spune. Știm doar 
că la vreun an de la cele mai sus 
întîmplate, feciorul cel mare al lui 
moș Ilie Paiu, oare nu locuia în 
comună, a primit de la Ilieș, fra
tele său mai mic din Aluniș, urmă
toarea scrisoare:

Dragă frate,
Te rog să poftești duminică pe 

la noi. O să fie o zi de seamă. 
Colectivul nostru sportiv a organi
zat pe noul nostru stadion o ser
bare. Și, cu această ocazie, ne în- 
trecem din nou, la sport cu cei 
din Berea...

In cadrul acestei întreceri spor
tive, în care s-a vădit măiestria, 
de curînd învățată, a tinerilor din 
ambele comune, meciul de fotbal 
a fost totuși evenimentul cel mai 
important. Și, în acest meci, cei 
din Aluniș i-au întrecut pe cei din 
Berea. _ Rezultatul: 2-1 pentru ei...

Vreți să-i cunoașteți mai îndea
proape pe toți cei din sus amin
tita poveste ? Vreți să aflați mai 
multe despre instructorul sportiv 
Alic, despre moș Ilie cel năstruș
nic, despre cei doi flăcăi ai săi 
și despre toți băieții din echipă ? 
Citiți povestirea ,,In sat la noi", 
apărută de curînd și semnată Gri- 
gore Anghel și Dan Costescu...

MARIA IRIMIE |

Ales pe timp de un an, consi
liul colectivului sportiv este format 
din 5—9 membri și 3—5 supleanți 
(în raport cu numărul membrilor 
de colectiv). Consiliul colectivului 
sportiv organizează întreaga muncă 
pe instruire sportivă si de educa
ți. înființează — la cerere» spor
tivilor — secții, grupe și ecttiipe pe 
diferite discipline sportive, condu
când întreagă această activitate, 
wonsiliullui colectivului sportiv îi 
jfeyinc, de asemenea, sarcina ad
ministrării și a evidenței fonduri
lor bănești și a tuturor bunurilor 
materiale ale colectivului. In cen- 
1|rul preocupărilor lor, activiștii 
Consiliului colectivului sportiv tre
buie să pună munca de propagan
dă și agitație, munca educativă cu 
membrii colectivului. Este bine de 
ftaminfif și faptul că de întreaga 
ta activitate consiliul colectivului 
sportiv răspunde direct în fața or
ganelor sportive superioare (eon- 
8-ili.ul raional sau regional al aso
ciației sau — dacă aceste organe 
na există — în fața consiliului 
central al asociației). De aseme
nea, consiliile nou alese trebuie să 
știe că pentru a respecta regula
mentul de organizare și funcțio
nare a colectivului sportiv trebuie 
bă-și desfășoare întreaga muncă 
eub îndrumarea și controla] per
manent al comitetului de întreprin
dere sau instituție și în strînsă 
legătură cu organizațiile U.T.M.

In ajutorul organelor sportive sindicale nou alese

Rolul și sarc-siile consiliului colectivului sportiv
Pentru ca noile consilii să-și 

poată desfășura activitatea lor tn 
cele mai bune condițiuni, clriur 
din primele zile după alegeri, aso
ciațiile sportive au datoria de a 
extinde experiența consiliilor co
lectivelor fruntașe, popularizînd 
metodele de muncă ale acestora. 
Din experiența unor consilii cum 
sînt cele ale colectivelor sportive 
Locomotiva P.T.T. (București), Me- 
taliul Teimomctaî (Timișoara), 
Constructorul (Petroșanii), Fla. 
mura roșie (Arad), Avîntull (Tg. 
Mureș), Progresul (Satu Mare) 
etc., va avea de învățat multe lu
cruri bune oricare din consiliile 
nou alese. *

Chezășie a unor apropiate suc
cese în munca noilor organe spor
tive sindicale este și cunoașterea 
precisă a sarcinilor ce revine fie
cărui membru al consiliului, felul 
cum aceste sarcini trebuie reparti
zate pentru a se asigura o judi
cioasă diviziune a muncii și o cît 
mai largă cuprindere a tuturor pro
blemelor.

Iată o schemă — care însă nu 
trebuie aplicata mecanic — a re
partizării sarcinilor în consiliul 
cd'.ectivului sportiv.

a) Președintele consiliuf ui colec
tivului sportiv. El repartizează ce
lorlalți membri a> consiliului sar
cini privjnd conducerea și controlul 
diferitelor sectoare de muncă. Se 
recomandă ca președintele consiliu
lui să răspundă de buna alcătuire 
a planului de muncă și a bugetului. 
De asemenea el trebuie să se pre- 
ocupe de pregătirea și organizarea 
ședințelor consiliului colectivului 
și a adunărilor generale

b) Secretarul consiliului colec
tivului sportiv. Este ajutorud prin
cipal ai președintelui în munca de 
conducere a activității sportive, în- 
locuindu-i pe acesta la nevoie. Se
cretarul consiliului colectivu
lui întocmește procesele verbale 
și tot lui îi revine și sarcina de-a 
urmări îndeplinirea obiectivelor 
propuse. Se recomandă ca secreta
rului să i se încredințeze în mod 
deosebit sarcina sprijinului secto
rului de instruire sportivă. E] răs
punde, totodată, de evidența ge
nerală a colectivului.

c) Sectorul organizatoric. Are 
sarcina de a asigura desfășurarea 
în bune condițiuni a muncii de a- 
tragere de noi membri în colectivul 
sportiv, de a îndruma munca cercu
rilor sportive și de a lua toate mă
surile organizatorice necesare pen

tru a spnijini procesul de instruire 
și educație a membrilor colectivu
lui sportiv. In ceea ce privește 
sarcinile interne ale acestui sector, 
ele sînt:

— alcătuirea planului generai de 
dezvoltare » sportului în colecti
vul sportliv respectiv, după planul 
consiliului sportiv regional, raional 
sau orășenesc al asociației, ținînd 
seama și de planul comitetului 
C.F.S.

— întocmește proiectul de plan 
de muncă al colectivului.

— sprijină activitatea sectoru
lui de instruire sportivă, organizând 
comisiiile temporare pentru diferit» 
manifestații sportive, contribuind 
la organizare» secțiilor pe ramură 
de sport și la organizarea deplasă
rilor echipelor model.

d) Sectorul de instruire sportivă.
Are următoarele sarcini; organi

zarea secției de pregătire fizică 
generală și a celorlalte secțij pe 
ramură de sport, alcătuirea orariu- 
lui lecțiilor și antrenamentelor, 
planificarea activității de instruire 
pentru pregătirea sportivilor clasi
ficați, organizarea muncii pe linia 
complexului G. M. A., elaborarea 
calendarului sportiv al colectivului, 
organizarea concursurilor și campio
natelor interne, conducerea activi

tății antrenorilor și instructorilor, 
etc.

e) Sectorul de propagandă și a- 
gîtație. Are sarcina folosirii propa
gandei și agitației sportive (pirini 
diferite mijloace) pentru îmbunătă
țirea continuă a activității în ca
drul colectivului. De asemenea, or
ganizează și conduce munca da 
educație cu membriț de. colectiv.

f) Sectorul administrativ finan
ciar. întocmește bugetul, răspunde 
de folosirea și îngrijirea bazelor 
sportive, de strîngerea taxelor de 
înscriere și a cotizațiilor, de păs
trarea și folosirea echipamentului 
și materialului sportiv etc.

g) Secția de turism și excursii. 
Are următoarele atribuțiuni: dez
voltă și propagă turismul de mase, 
organizează diferite acțiuni turis
tice, pregătește antrenamentele pen
tru diferitele forme ale turismului, 
elaborează itbnerarii și organizează 
tabere turistice.

★
Multiplele sarcini ce stau în 

fața colectivelor sportive pot fi 
rezolvate numai printr-o contribu-’ 
fie egală din partea fiecărui mem
bru a.1 consiliului și, firește, prin 
folosirea dim plin a unui cît mai 
larg activ obștesc organizat pe 
lîngă flecare sector.



Natalia noastra an anul î£54 (II)
PROBELE DE BRAS.,

Senior!:
100 m. bras (rec. R.PiRj Felix 

Heitz (C.C.A.) 1:15,1/1954).
1. Felix Heitz (C.C.A.) 1:15,1; 2.
.Vladimir Marchițiu (C.C.A.) 1:16,3;
3. Mihai Mitrofan (C.C.A.) 1:16,5; 4. 
Alexandru Schmaltzer 17 ani (Voin
ța) 1:17,9; 5. Aurel Zahan 16 ani 
l(Dinamo) 1:18,2; 6. Alexandru Po
pescu (Constructorul) 1:18,9; 7. 
iAndrei Gebefugi (C.C.A.) 1:19,8;
8. Liviu Birtolom 18 ani (Construc
torul) lrl9,9; 9. Emil Popescu (Di
namo) 1:21,2; 10. Alexandru Csiki 
18 ani (Voința) 1:21,4 Media pri
melor 5 performanțe 1954: 1:16,8; 
1953: 1:18,4, Media primelor IQ
performanțe 1954: 1:18,5; 1953 i
J: 19,4.

200 m. bras (record R.P.R. Felix 
Heitz (C.C.A) 2:43,5/1954). 1. Felix 
Heitz 2:43,5; 2. Mihai Mitrofan
2:48.1; 3. Aurel Zahan 2:49,0; 4, 
Adrian Oanță 17 ani (Dinamo) 
2:49,9; 5. Andrei Banc 16 ani (Di
namo) 2:53,3; 6. Liviu Birtolom 
2:57,2; 7. Cristian Viăduțr 17 ani 

( (Dinamo) 2:58,7; 8. Constantin

Chirvăsuță 15 ani (Știința) 3:01,2; 
'jS. Gavril Karl 17 ani (Progresul) 
iS:01,4; 10. Alexandru Schmaltzer
3:02,3. Media primelor 5 performan
te 1954 : 2:48,8; 1953 : 2:52 5. Me
dia primelor 10 performante 1954: 
2:54,5; 1953 : 2:55,2.

f Senioare :
100 m. bras (Record R.P.R. Eca- 

terina Orosz Știința Cluj 1:27,7/ 
1952) 1—2. Ecaterina Orosz (Știin
ța Cluj) și Anca Rosetti (Progre
sul) 1:21,9; 3. Gabriela Mangesius 
^Progresul Sibiu) 1:31,1 ; 4. Ma- 
Tia Braftt 17 ani (Progresul) 1:33,2; 
S. Hanelore Krauss 17 ani (Progre
sul Orașul Ștalin) 1:34,5; 6. Eli
sabeta Schmitz k5 ani (Progresul 
Orașul Stalin) 1:35,5; 7. Hella 
iobel (Voința) 1:35,9; 8. Maria 
i’reidt (Flacăra Cîmpina) 1:36,4; 9. 

JAstrid Gobel 15 ani (Știința) 1:36,4; 
*10. Inge Graeff 17 ani (Progre
sul Tg. Mureș) 1:28,0. Media pri
melor 5 performanțe 1954: 1:31,1; 
1953: 1:30,4. Media primelor 10 
performanțe 1954: 1:33.9; 1953:
1:33,4.

200 m. bras (Record R.P.R. Anca 
Rosetti, Progresul 3:04,8 1954). 1. 
Anca Rosetti 3:04,8; 2. Ecaterina 
Orosz 3:10,9; 3. Gabriela .Mange
sius 3:19,0; 4. Maria Bratu 3:19,1; 
5. Olga Badea (C.C.A.) 3:23,7; 6. 
Handore Krauss 3;24,1: 7. Astrid 
Gobel 3:29.2; 8. Maria Preidt
3:29,7; 9. Maria Bratu 17 ant (Pro
gresul) 10. Ella LAbel 3:31,4. Me
dia primelor 5 performanțe 1954: 
3:15,5 ; 1953 : 3:16,0. Media pri
melor 10 performanțe 1954: 3.'22,1 : 
1953 : 3:21,9.

Pentru stilul bras desprindem 
mai multe caracteristici:

a) Ridicata valoare a performan
telor pe 100 și în special 200 m. 
ale lui Felix Heitz. In anul 1954 
Heitz a înotat cu 2,3 sec. mai bine 
ca în anul precedent si a coborît 
recordul țării cu 1,4 sec, pe 100 m. 
bras. La 200 m. Heitz si-a îmbu
nătățit propriul record din 1953 cu 
4 secunde iar actualul său record, 
2:43.5 constituie un timp de va
loare europeană. Explicația succese
lor lui Heitz constă în disciplina 
și perseverența cu care acest spor
tiv fruntaș se pregătește, în spiri
tul de luptă și dîrzenia cu care 
concurează. Preocuparea permanen
tă pentru sti.1 și tehnic? s-a vădit 
în .considerabila îmbunătățire a fo
losirii startului (Heitz înoată a- 
proape 33 m. sub apă) și a celor
lalte detalii tehnice.

b) Contribuția juniorilor la creș
terea mediei primelor 10 perfor
manțe. O serie de tineri, juniori 
de categoria I și If ca Aurel Za
han, Adrian Oanță, Cristian Vlădu- 
ță. Andrei Banc (Dinamo), Liviu 
BJrtolom (Constructorul), C Chir- 
văsuță (Știința) Csiki, Alex. (Voin- 
ța Cluj), Gavril Kanl (Progresul 
Cluj) și Al. Schmaltzer (Voința) au 
tiitrat impetuos în rîndu.1 primilor 
10 performeri pe 100 și 200 m.
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bras. Foarte important este faptul 
că, pe 200 m, unii juniori ca Adrian 
Oanță și Aurel Zahan au coborît 
sub 2:50, arăftndu-se capabili de 
progrese și mai importante.

c) Un progres evident ai junioa
relor. Intr-adevăr, spre deosebire de 
stilul liber, unde arătam că nu e- 
xistă perspectiva apropiată a ridi
cării unui număr mai mare de 
tinere înotătoare, la stilul bras gă
sim o serie de junioare care s-au 
impus. Este vorba de elemente ca 
Maria Bratu (Progresul București), 
Hanelore Krauss (Progr. Orașul 
Stalin), Elisabeta Schmitz, Astrid 
Gobel (Știința București). Inge 
Graeff (Progresul Tg. Mureș) care 
în acest an au făcut vizibile pro
grese, deși unele dintre ele nu au 
condițiile necesare unei activități 
continue de-a lungul întregului an.

d) In schimb, la senioare, în a- 
fără de Anca Rosetti, care are un 
record bun pe 200 m, progresul es
te mult mai puțin evident. Dimpo
trivă chiar, unele înotătoare ca 
Ecaterina Orosz (Știința Cluj), Ma
na Preidt (FI. Cîmpina) au dat 
prea puțină atenție pregătirii lor, 
lucru care s-a reflectat în slabele 
lor performante.

...DE FLUTURE
Seniori :
100 m. fluture (Record R.P.R. 

Alexandru Popescu Constructorul 
1:06,8 1954) 1. Alexandru Popescu 
(Constructorul) 1:08,8; 2. Viadimir 
Marchițiu (C.C.A.) 1:09,6; 3. Mir
cea Olarii (Dinamo) 1:13,2; 4. 
Aurel Zahan 16 ani (Dinamo) 
1:13,7; 5. Zoltan Hospodar (C.C.A.) 
1:14,1 ; 6. Nicolae Rujinski (Dina
mo) 1:15,8; 7. Mihai Mitrofan 
(C.C.A.) 1:16,3; 8. Ovidiu Ionescu 
(Dinamo) 1:16,4; 9. Andrei Banc 
16 ani (Dinamo) 1:16,5; 10. Fran- 
cisc Goldberger 18 ani (C.C.A.) 
1:16,8. Media primelor 5 perfor
manțe 1954: 1:11,5; 1953: 1:13,5. 
Media primelor 10 performanțe 
1954: 1:13,9; 1953: 1:15,6.

200 m. fluture: (Record R.P.R. 
Alexandru Popescu (Constructorul) 
2:44,9/1954). 1. Alexandru Popescu 
2:44,9; 2. Aurel Zahan 2:48,2; 3 
Vladimir Marchițiu 2:51,0; 4. Mir
cea Olaru 2:57,4; 5. Ovidiu Ionescu 
3:00,0; 6. Francisc Goldberger
3:00,6; 7. Adolf Greiner 17 ani 
(Locomotiva Timișoara) 3:02,6; 8. 
Alexandru Schmaltzer 17 ani (Voin
ța) 3:07,0; 9. Vasile Lorincz (Ști
ința Cluj) 3:11,1; 10. Francisc Cri- 
șan (C.C.A.) 3:11,2. Media pri
melor 5 performanțe 1954 : 2,52,3, 
1953; 2.57,4. Media primelor 10 
performanțe 1954: 2,59,4; 1953:
3.01,4.

Senioare :
100 m. fluture (Record R.P.R. 

Ecaterina Orosz Știința Cluj 1:25,8 
1953) 1. Ecaterina Orosz (Știința 
Cluj) 1:26,0; 2. Elisabeta Bratu 
15 ani (Progresul) 1:31,2; 3. Anca 
Rosetti (Progresul) L:34,0; 4. Elia 
Lobel (Voința) 1:34,3; 5. Elisa
beta Bock (Voința) 1:34,5; 6. Ag
neta Seobotka 17 ani (Progresii 
Timișoara) 1:36,4; 7. Erika Schei- 
ner (Metalul Sibiu) 1:36,6; 8. Mar
gareta Wittgenstein 14 ani (Știin
ța) 1:38,6; 9. Eleonora Vitan 17 
ani (Voința) 1:39 1 ; 10. Agata
Schmitz 13 ani (Progresul Orașul 
Stalin) și Ileana Petrescu 18 ani 
(Constructorul) 1:40,1. Media pri
melor 5 performanțe 1954: 1:32,0; 
1953: 1:32,4. Media primelor 10 
performanțe 1954: ’1:35,1 ; 1953: 
1:36,6.

înotătorii noștri în stilul fluture 
sint cei care ne-ou adus cele mai 
mari satisfacții în anul 1954. Prin
cipalul factor de progres a fost u- 
tilizarea cu curaj a noului stil „del
fin" a cărui superioritate a fost 
demonstrată atît de strălucit de re
cordmanul mondial pe 100 m flu
ture, maghiarul G. Tumpek. Un 
mare antrenor maghiar a spus: 
„Nivelul natației internaționale este 
atît de ridicat incit talentul sari e- 
fortul, chiar eroic, al unui înotător 
nu mai sînt suficiente pentru a 
putea figura printre cei mai buni 
din lume. Trebuie să se recurgă la 
cucerirea realizărilor științei și teh
nicii moderne11... Or, inovația adusă 
de Tumpek constituie tocmai o a- 
plicare a acestui principiu. Iar fap
tul că înotătorii noștri au știut să 
învețe, să-și însușească această per
fecționare a stilului Suture, arată 
un curaj care merită toate laudele.

Acest curaj, această dorință fier
binte de a păși înainte pe drumul 
măiestriei au stat la baza evoluției 
recordurilor de seniori, în stilul flu
ture. Atît realizările lui Marchițiu, 
(are a coborît primul recordul țări! 
pe 100 m. sub 1:10 cît mai ales 
perseverența lui A. Popescu, care 
a ajuns al treilea Saotător din Eu
ropa pe 100 m. fluture cu 1:06.8 și 
a adus recordul pe 200 m la 2:44.9, 
îmbunătățindu-1 cu aproape 10 sec.(!) 
constituie o strălucită dovadă a 
rolului tehnicii și a pregătirii știin
țifice în ridicarea performanțelor. 
Alături de primii doi performeri ai 
țării, o serie de tineri ca Aurel 
.Zahan* (Wircga Olaru, Andrei Banc,

AL Schmatzer, Francisc Goldberger 
etc. au contribuit la ameliorarea 
mediei primelor 5 și 10 performanțe 
în acest stil.

La seni tare în schimb, stilul flu
ture nu constituie o excepție față 
de celelalte stiluri: progresul este 
minim, fruntașa clasamentului, 
Ecaterina Orosz, are în 1954 o per
formanță mai slabă ca în anul pre
cedent, cît despre „speranțe", îw 
afara Elisabetei Bratu care are 
15 ani și ocupă locul II în clasa
ment. cu un timp bun pentru vîr- 
sta ei, sînt și de destul de puține. 
Tot la acest capitol trebuie amintit 
faptul că pe 200 m senioare rezul
tatele sînt și mai slabe, fapt pen
tru care nici n-am mai socotit ne
cesar să întocmim un clasament al 
celor mai_ bune performanțe.

...ȘI DE SPATE
Seniori :
100 m. spate (Record R.P.R. Au

rel Măndoiu Progresul F. B. 1:13,1 
1954) 1. Aurel Măndoiu (Progre
sul F. B.) 1:13,1 ; 2. Gh. Enache 
(Constructorul) 1:13,2; 3. Iosif
Czimbailmcs (C.C.A.) 1:15,1:4.

AL. POPESCU 
Maestrul sportului

Francisc Simon (Progresul Tg. Mu
reș 1:15,3; 5. Eugen Csordas (Di
namo) 1:15,9; 6. Gavril Blajek 15 
ani (Știința) 1:16,2; 7. Aurel Za
han 16 ani (Dinamo) 1:16,5; 8. 
Octavian Mladin (Dinamo) 1:17,4; 
9. Robert Botz 18 ani (Voința Ti
mișoara) 1:17,7; 10. Ovidiu Iones
cu (Dinamo) 1:18,4. Media prime
lor 5 performanțe 1954: 1:14,5;
1953: 1:15,2. Media primelor 10 
performanțe 1954 : 1:15,9; 1953:
1:17,3.

200 m. spate (Record R.P.R. Gh. 
Enache — Constructorul — 2:42,9 
1954) 1. Gh. Enache (Constructo
rul) 2:42,9; 2. Aurel Măndoiu 
2:47,6; 3. Iosif Czimbalmos 2:50,2; 
4. Hristu Lichiardopol 17 ani (Pro
gresul) 2:51,4; 5. Octavian M-ladin 
2:51,5; 6. Robert Botz 2:54,7; 7. 
loan Doleanu (Știința Cluj) 2:55,4; 
8. Leopold Bernstein (Voința Timi
șoara) 2:56,2; 9. GI1. Cociuban (Di 
nan») 2:57,0: 10 Klaus Kovats 
15 ani (Știința) 2:59,5. Media pri
melor 5 performanțe 1954 : 2:48,7; 
1953 : 2:49,L Media primelor 10
performanțe 1954 : 2-52,6; 1953: 
2:54,0.

Senioare:
100 m. spate (Record R.P.R. E- 

caterina Orosz Știința Cluj 
1:24,2/1953) 1. Ecaterina Orosz
1:27,2; 2. Alice Justin 16 ani 
(C.CA.) 1:27,6; 3. Maria Both 13 
ani (Progresul Tg. Mureș) 1:27,8; 
4. Margareta Reiser (Progresul Ti
mișoara) 1:30,9; 5. Margareta Witt
genstein 14 ani (Știința) 1:33,5; 
6. Agata Boloni (Progresul Orașul 
Stalin) 1:33,5; 7. Rozalia Nicolici 
(Voința Cluj) 1:36,2; 8. Maria Kas" 

sovitz 14 ani (Constructorul Ora
dea) 1:36,3: 9. Elisabeta Bratu 15 
ani (Progresul) 1:37,8; 10. Virgi
nia Ionescu (Constructorul) 1:38,4. 
Media primelor 5 performanțe 1954: 
1:29,2; 1953: 1:29,5. Media prime
lor 10 performanțe 1954: 1:32,8; 
1953: 1:33,9.

Și la probele masculine și femi
nine de spate se constată o scă
dere a mediei primelor 10 perfor
manțe din anul 1954 față de cele 
din anul 1953. In anul trecut s-au 
evidențiat la acest stil o serie de 
elemente ca Aurel Măndoiu, care de
ține actualmente recordul țării pe 
100 m., G. Blajek și A. Zaterr, Ro
bert Betz (Voința Timișoara), E- 
nache Gh., care a coborît c-u a- 
proa-pe 2 sec. recordul pe 200 m., 
Hristu Lichiardopal și Klaus Ko
vats. La fete s-a ridicat cu multă 
vigoare tînăra Maria Both, care, 
la 13 ani, deține a treia perform: n- 
ță a țării la 100 m spate senioa
re, cu numai 6 zecimi de secundă 
mai mult decît deținătoarea primu
lui loc, Ecaterina Orosz. Și alte 
tinere, ca Justin Alice, Margareta 
Wittgenstein, Maria Kassovitz au 
făcut în anul trecut progrese mari 
față de timpurile realizate în 1953, 
iar vîrsta lor (între 13 și 16 ani) 
le face susceptibile de un progres 
și mai important. Cu toate acestea, 
performanțele noastre în stilul spa
te sînt cele mai slabe, mareînd o 
rămînere în urmă față de celelalte 
.stiluri,

COMUNICATUL
BIROULUI COMISIEI CENTRALE DE HANDBAL

I. In urma omologării rezultatelor 
jocurilor din campionatele republi
cane masculin și feminin și din 
campionatul masculin de cai ficare 
pe anul 1954, au fost întocmite ur
mătoarele clasamente:

Campionatul republican

1. C.C.A.
2. Din. Or. Stalin
3. FI. roșie Jimb.
4. Voința Sibiu
5. Metalul Timiș.
6. Metalul Reșița
7. Știința Timiș.
8. Dinamo Buc.
9. Flacăra Ploești

10. Știința Iași
11. Știința LC.F.

București
12. Flamura roșie

Cisnădie
13. Recolta Periam
14. Știința Cluj

26

26
26
26

11

11

masculin

0 284:125 51
5 260:154 41
7 2311156 37

0 14 157:176 24
1 14 178:207 23

1

4
2
1

14

14
21
23

167:202

173:200 
143:237 
95:287

23

Se declară campioană republicană 
pe anul 1954 echipa Casei Centrale a 
Armatei București.

Conform regulamentului retrogra
dează echipele Recolta Periam 
Știința Cluj.

Campionatul republican feminir 
Seria I-a

Progresul Or. Stalln 
Știința I.C.F. Buc. 
Metalul Reșița 
Flamura roșie Buhuși

Și

5
4
2
0

0
1
1
0

1 36: 8 
1 36:11 
3 26:22
6

6
6
6
6 

Seria a Il-a
6
6
6

........... . ............. 6
Conform regulamentului, 

desemnarea echipei campioane și a 
echipelor clasate pe locurile 2, 3, 4
s-au întîlnit echipele Progresul Tg. 
Mureș-Progresul Orașul Stalin (locu
rile 1, 2) și echipele Știința Timi- 
șoara-Știința I.C.F. (locurile 3, 4).

In urma omologării rezultatelor se 
declară campioană republicană pe 
anul 1954 echipa Progresul Tg. Mu
reș, pe locurile următoare clasîn- 
du-se în ordine: 2. Progresul Orașul 
Ștalin; 3. Știința Timișoara; 4. Știin
ța I.C.F. București.

Campionatul masculin de calificare 
Seria I-a

Progresul Odorhei 
Locomotiva București 
Știința Galați 
Progresul Bacău

Seria a
Flacărtl iviru.dîj 
Progresul Arad 
Recolta București 
Metalul Tîrgoviște

II. Ținînd seama

Progresul Tg. Mureș 
Știința Timișoara 
Știința Invățămînt Buc. 
Avîntul Codlea

Il-a

2:59

3
3
3
1

2 
2 
0
0

1
1
3
5

17:11 8
15:10 8
16:20 6
13:21 2 
pentru

3300 36:26 6
3201 29:19 4
3012 20:30 1
3012 18:30 1

3 1<l 33:17 5
3201 46:23 4
3111 22:23 3
3003 14:46 0
faptul că înII. Ținînd seama de 

ultimii ani în activitatea handbalis
tică din țara noastră s-a înregistrat 
un serios salt calitativ, în sensul că 
s-a îmbunătățit simțitor tehnica in
dividuală a jucătorilor și jucătoa
relor și în sensul că numărul echi
pelor de handbal a crescut mult față 
de ceilalți ani, Biroul comisiei cen
trale de handbal hotărăște ca în a- 
nul 1955 numărul competițiilor să fie 
mărit. Faptul acesta constituie, fără 
îndoială, expresia vie a dezvoltării 
mereu crescînde a handbalului, fiind 
însă în același timp și o mărturie a 
grijii partidului și guvernului, care 
prin Comitetul pentru Cultură Fizică 
și Sport de pe lingă Consiliul de Mi
niștri asigură activității sportive din 
țara noastră condițiuni de desfășu
rare din ce în ce mai bune.

Datorită acestui lucru activitatea 
handbalistică pe anul 1955 se va lăr
gi, cuprinzînd o serie de competiții 
noi cum ar fi și campionatul repu
blican feminin categoria A, campio
natul republican masculin categoria 
B precum și o întrecere oficială pen
tru handbal în sală.

Astfel, Biroul comisiei centrale de 
handbal hotărăște ca în anul 1955 să 
fie organizate următoarele compe
tiții:
a) Campionatul republican masculin 
categoria A, într-o singură serie cu 

12 echipe
C.C.A.
Dinamo Orașul Stalin 
Flamura roșie Jimbolia 
Voința Sibiu

Rezultatele concursului de tir
„Cupa de iarnă**

Duminică, poligonul Dinamo a 
găzduit un concurs de 'bir la armă 
sport băieți și fete deschis junio
rilor din Capitală. Au participat 
echipele Timarul Dinamovfet I și II 
și o combinată Flamura roșie-Re- 
zervele de muncă. Deși numărul 
partidpanților a fost mic, și chiar 
și, cei prezenți se găseau la primul 
lor concurs oficial din acest an 
rezultatele au fost deosebit de 
bune, obțirrîndu-se două noi recor
duri RPR la juniori.
Iată rezultatele tehnice înregistrate: 

armă sport 3x20 focuri băieți: 1. 
Mircea Răzuș (T. D.) — 528 puncte
— nou record de juniori (vechiul 
record: 524 puncte); 2. Ion Văcaru 
(T. D.) — 517 p., 3. Carnic Nișa- 
nâan (T. D.) — 513 p.; armă sport 
3x20 focuri fete : 1. Jacqueline Zvo- 
nevski (T.D.) — 518 p., 2. Maria 
Otz (FI. roșie-Rez. de muncă) — 
452 p., 3. Eugenia Oarga (T.D.) —• 
439 p.; armă sport 3x20 focuri cla
sament general pe echipe: 1. Tină- 
rut Dinamovist I (Răzuș, Văcaru, 
Nișanian, Dumitrescu, Antonescu)
— 2563 puncte — nou record RPR 
de juniori; 2; Combinata .FL roșie
— Rezervele de muncă 2244 p.; 3. 
Tînărul Dinamovist II 2137 p.

Concursul, sub denumirea de 
„Cupa de iarnă", a fost organizat 
de asociația Dinamo.

P. Imbrescu, corespondent

Metalul 
Metalul 
Știința Timișoara 
Dinamo București 
Flacăra Ploești 
Știința Iași
Știința I.C.F. Bucureși. 
Flamura roșie Cisnădie
La terminarea campioha' iiUi echk* 

pele clasate pe locurile 11 și 12 vor 
retrograda în Campionatul republican 
categoria B în locul lor promovînd 
echipele clasate pe locurile 1 și 2 din 
Campionatul republican categoria B<
b) Campionatul republican feminin 
categoria A într-o singură* serie cu

10 echipe
Progresul Tg. Mureș 
Progresul Orașul* Stalin 
Știința Timișoara
Știința I.C.F. București
Știința Ministerul Invățămîntului 

București
Metalul Reșița 
Avîntul Codlea 
Flamura roșie Buhuși 
Flamura roșie Constanța
A zecea echipă va fi desemnată in 

urma barajului organizat de asociația 
Flamura roșie, între Flamura roșie 
Mediaș, Flamura roșie Sighișoara și 
Flamura roșie Sibiu.

La terminarea campionatului echipa 
clasată pe locul 10 va retrograda în 
campionatul de calificare promovînd 
echipele clasate pe locurile 1, 2 și 3 
din campionatele de calif care fete.
c) Campionatul republican masculin 
categoria B într-o singură serie c*

10 echipe
Recolta Periam 
Știința Cluj 
Progresul Odorhei 
Flacăra ,
Recolta București 
Locomotiva București 
Progresul Arad 
Știința Galați 
Progresul Bacău 
Flacăra Tîrgoviște
La terminarea campionatului echipa 

clasată pe locul 10 va retrograda — 
urmînd ca în anul 1956 să activeze 
în campionatul de calificare — în 
locul ei promovînd echipele clasate 
pe locurile 1, 2 3 din campionatul de 
calificare pe 1955.

d) Campionatul masculin și feminin 
de calificare se vor organiza 
în 3 etape: raională, regională și in
terregională.

III. In scopul verificării concepției 
de joc în handbal și pentru a se 
asigura folosirea unor sisteme de joc 
cît mai avansate — corespunzătoare 
stadiului actual de dezvo-iare al 
handbalului, — precum șt pe baza pro
punerilor și concluziilor cossfâtxxzti 
antrenorilor din ianuarie ista. B^root 
comisiei centrale de handbal boeă- 
răște introducerea obl gatooe a £*- 
ternului de apărare ..cm la cea- ta 
jocul de handbal pentru tos te cate
goriile de echipe. CmbMBb tocate șt 
arbitrii delegați la jocuri au samna 
de a urmări aplicarea și respectarea 
hotărî ni de mai sus. De aseaenea. 
comisiile locale și arbitru deleest la 
jocurile din campionatul repubâxSB 
masculin eaiegorule A șe B f d2s 
campionatul republican Anat:—n ca
tegoria A, au sarma de a ser» to 
scris comisia centrală de handbal 
despre felul Jn care este apucată *- 
ceastă hotărî re.

IV. Avînd în vedere că activitatea 
sportivă din țara noastră s-a dez
voltat mult în ultimii ani și că față 
de numărul competiții Ier, bazele 
sportive sînt încă insuficiente, Bi
roul comisiei centrale de handbal re
comandă comisiilor regionale de 
handbal să îndrume colectivele spor
tive, care au secții de handbal frun
tașe, spre amenajarea de terenuri, 
unde să se poată organiza în bune 
condițiuni jocurile oficiale de hand
bal.

Biroul comisiei centrale de handbal 
cheamă pe toți activiștii care lucrea
ză în domeniul handbalului să por
nească cu convingere și cu forțe spo
rite în îndeplinirea cu succes a sar
cinilor ce stau în față.

Timișoara 
Reșița

cori

BIROUL COMISIEI CENTRALE 
DE HANDBAL

Reluarea campionatelor 
republicane de scrimă 

pe echipe
După două săptămîni de între

rupere, se reia campionatul republi
can de scrimă pe echipe categoria 
B.

Intîlniriile vor fi reluate nu de 
'la etapa la care s-au întrerupt ci 
de la etapa care era planificată 
prin regulamentul competiției pen
tru ziua de 6 martie. Mec’urile 
care trebuiau să se d spute la 20 
și 27 februarie rămîn aminate, șk*- 
mînd să aibă loc în două etepe 
speci'al programate la sfirșitul tu
rului campionatului republican.

Astfell, campionatul va reîncepe 
prin meciurile : Progresul Oradea
— Flamura roșie Sibiu, Progresii 
IMF Tg. Mureș — Flacăra Ploești 
și Rezervele de muncă Arad — 
Recolta Care'.

Campionatul pe echtee ca’egoeiă 
A se va disputa conforn progra
mului inițial. Astfel, la II—13 
martie va avea ioc etapa a H-a 
cu următorul program: SATU 
MARE: Metalul S. Mare — FL
roșie Timișoara, /«letalul S. Mare
— C.CA., FI. roșie Timișoara — 
Știința Cluj, C.CA. — FL roșie 
Timișoara și C.CA. — Știința 
Cluj ; ORADEA: Dinamo Cluj — 
Progresul Cluj, Progresul Cluj — 
Progresul F.B. Bucirești, Progre
sul Cluj — Știința București, Di
namo Cluj — Știința București și 
Dinamo Cluj — Progresul F.B. 
gucurești.



, 'teretuirf0e, cte

La un antrenament pe zăpadă 
cu eclrpa Minerul

Ultimele pregătiri ale echipelor feminine de lascJieP

In magazia de echipament e cald.
Cărbunii pe care Ghiuri-baci, maga
zionerul, îi azvîrle mi sobă, răs- 
ț> Îndese o căldură plăcută. Din cînd 
în cînd intră pe ușă — odată cu 
aerul rece de afară — cite un 
tînăr bine făcut, care se îndreaptă 
spre rafturile Încărcate cu echipa- 

h ment, își ia o pereche de bocanci 
F de fotbal, chiloțț jambiere, tricou, 

un trening și iese... Imediat după 
plecarea lui, Ghiuri-baei șterge cu 
o linie cîte unui din numele scrise 
pe o bucățică de hirtie. Citesc pes
te umărul lui numele șterse : Crîs- 
nic, Vasâu, Paraschiva, Deleanu, 
Pana it, Romoșan, Sima, Farcaș 1, 
Turcuș, Hegeduș. Dogan. Au rămas 
neșterse doar numele lui Gabor și 
Szocke. Să mă grăbesc și eu I An
trenamentul va începe curînd.

Ies și gerulețul care s-a lăsat 
<nă trezește din toropeala în care 
mă cufundase căldura plăcută a ca
binei. Nu v-am spus unde ne aflăm, 
deoarece bănuiesc că numele de 
mai sus nu v-au lăsiat nici o 
îndoială asupra echipei a] cărei an
trenament îl vom urmări : Minerul 

K Petroșani. Și terenul ? Care altul 
decît stadionul, pitorescul stadion 
din Petroșani ? Așa cum îmi apare 
în această după-amiază, acoperit 
de zăpadă, îmi vine tare greu să 
mi-l închipui peste câtva timp, plin 

B de lume, cu gazonul verde și cu 
22 de jucători alergind după ba
lon.

Din tot acest decor, acum există 
doar jucătorii, care, iată-i, au și 
pornit „tradiționalele" ture d'e în
călzire. Sînt printre ei și Gabor și 
Szocke, care au fost oaspeții lui 
Ghiuri-baei după plecarea noastră 
din cabină.

Și antrenamentul continuă cu e- 
xerciții fizice foarte bine alese, pen
tru că sînt atit de variate, încît a- 
tunci cînd antrenorul Șepci arruntă 
terminarea acestei părți a pro
gramului. cane a durat 30 de mi
nute. Paraschiva exclamă : „Cînd 
a trecut frățioare

Acum antrenamentul de tehnică 
Individuală 1 Fiindcă la meciul de 

verificare, care avusese loc cu două 
zile înainte, antrenorul observase 
o insuficientă siguranță în efectua
rea preluărilor, ca șj lipsuri în forța 
loviturilor, aceste două „subiecte" 
sînt prelucrate cu toată hărndaia. 
Perechi-perechi, timp de peste 40 
da minute, jucătorii fac preluări sau 
execută pase cu toată tăria.

Antrenorul trece de la un grup 
la altul, corectează, încurajează, do
jenește chiar.

Cînd el anunță: „joc la două 
porți". Coidlum. scutit medical de 
la antrenamentul de azi, și care 
mi-a {mut companie la „făcut cuie" 
pe marginea terenului, mă face a- 
ten-t : ,.Să vezi ce spune acum Gyu- 
la Farcaș!" Intr-adevăr, anunțul an. 
trenorului este urmat imediat de 
întrebarea <țuj Farcaș. „Cîte mi
nute maestre ?“ —„Două reprize a 
zece minute," fu răspunsul scurt 
La care Farcaș a exclamat îm
bufnat : „ Nici n-ai timp să atingi 
mingea" I

Coidlum și-a completat comenta
riul : „Dacă antrenorul anunța 
„două reprize a... două zile", Far
caș tot nu era mulțumit". Nu știu 
de ce întîimiplarea asta mi-a adus a- 
mtate de acei jucători care nu 
sînt sătul de balon ori cît l-ar ju
ca, ori cît l-ar mîngtia I (ce zici 
Ozon?...)

Și... jocul a început ,pe tot te
renul, însă cu două echipe de cîte 
șase oameni. Și el n-a fost lipsit 
de surprize. Cel mai bun atacant 
n-a fost Paraschiva sau Farcaș sau 
Gabor, ci... Panait, care a marcat 
două goluri de toată frumusețea pe 
contraatac și cel mai bun portar 
n-a fost Crîsnic ci... Szocke care 
a apărat în ultimă instanță două 
șuturi, de la numai cîțiva metri, 
sie lui Farcaș.

Cu voie bună, discutînd rezulta
tul jocului (3—2 pentru echipa lui 
Panait) fotbaliștii trec apoi în ca
bine unde-i așteaptă un duș cald, 
un ceai fierbinte și... analiza antre
namentului. Peste cîteva zile în
cepe CAMPIONATUL!

EFTIMIE 1ONESCU

Duminică începe întrecerea care 
va desemna pe cea mai bună e- 
chipă feminină de baschet a ță
rii : campionatul categoriei A. Ce
le 10 echipe, în rîndul cărora se 
află și cele două echipe recent 
promovate, Știința Invățămînt Bu
curești și Flamura roșie Tg. Mu
reș, își încheie în această săptămî
nă pregătirile pe care le-au fă
cut pentru campionat.

Astfel, echipele bucureștene Ști
ința I.C.F., Locomotiva, Construc
torul au participat la întrecerile 
din cadrul „Cupei 16 Februarie" 
care le-au folosit pentru desăvîr- 
șirea pregătirii fizice și tehnice și 
pentru sezisarea lipsurilor jocu
lui de ansamblu.

De la Cluj, corespondentul nostru 
region,al R. Fisch ne informează că 
echipa campioană Știința a făcut 
în ultimul timp cîte trei antrena
mente pe săptămînă în sala liceu
lui nr. 2 băieți, sub conducerea 
antrenorului Al. Șerban. In plus,

O O
Campionatele de volei au cunos

cut de la început o desfășurare a- 
gitată. După înfrîngerea echipei 
feminine Progresul București de 
către Constructorul București, iată 
că s-a produs o nouă surpriză, 
furnizată de data aceasta de for
mați masculină Metalul Orașul 
Stalin, care a întrecut la București 
echipa campioană, C.C.A. și de 
formația feminină Voința Sibiu 
care a dispus de Locomotiva Bucu
rești. Echipele bucureștene, neo
bișnuite pînă acum să aibă difi
cultăți- cu echipele dlin restul țării, 
au început să „lase" și puncte la 
acestea din urmă. In orice caz, re
zultatele din cele trei etape ale 
campionatelor duc la constatarea 
principală că echipele provinciale 

INFORMAȚII ono spori
PRONOSTICURILE CAPITA NILOR DE ECHIPA LA CON CURSUL PRONOSPORT Nr., ț 

(ETAPA DIN 6 MARTIE 1955).

baschetbalistele clujene au parti
cipat la competiția dotată cu „Cu
pa 8 Martie", în cadrul căreia au 
învins recent echipa Metalul din 
localitate cu 53—37 (22—21).

Veștile sosite de la Tg. Mureș 
și Oradea ne arată că și echipe
le de acolo fac antrenamente in
tense pentru a se prezenta cît 
mai bine în campionat. La rîndul 
ei, Știința Invățămînt se pregă
tește în sala S.M.T.C.F. din Bu
curești. Mai dificilă se prezintă 
situația echipei Progresul Arad, 
care nu are suficiente condiții de 
antrenament.

Așteptăm de la participantele la 
campionatul categoriei A jocuri 
de cît mai bună calitate, factor 
esențial în ridicarea baschetului 
nostru feminin, actualmente la un 
nivel nesatisfăcător.

O COMPETIȚIE 
CARE PROMITE...

După cum s-a anunțat la vre
me, anul acesta se dispută un 

B S E R V A T
au crescut și aceasta este în fa
voarea voleiului nostru care crește 
în consecință, ca nivel generali, și 
își asigură, în același timp, o bază 
mai solidă, mai largă pentru se
lecționarea elementelor necesare 
echipelor reprezentative.

Totodată însă, înfrîngerile echi
pelor din Capitală ne-au arătat că 
acum ele nu sînt în stare, mai 
ales din punct de vedere al pregă
tirii moirale și de voință, să facă 
față unui adversar cu forță de 
luptă. Constatarea este valabilă a- 
tît pentru echipa feminină Progre
sul cît și pentru cele masculine 
C.C.A. și Dinamo București, care 
în partidele cu Constructorul și, 
respectiv, Metalul Orașul Stalin, 
nu au reușit să-și impună supe- 

campionat al echipelor de rezerv 
ve. Meciurile se desfă iară după 
întâlnirile din campionatul mascu
lin al categoriei A și Ia ele par
ticipă jucătorii din loturile echi
pelor de categoria A, cu excepția 
primilor 6 jucători ai fiecărei e-: 
chipe. Jocurile desfășurate pînă 
acum au dat Ioc unor dispute e- 
chilibrate, uneori și Je o bună va
loare tehnică. Rezultatele a trei 
dintre ele (Progresul Orașul Sta
lin — Locomotiva P.T.T. 69—70; 
Știința Timișoara — Știința I.C.F. 
48—49; Știința Iași — Știința 
Timișoara 58—56) dovedesc că ele 
au fost interesante și ca desfă-: 
șurare, ca evoluție a scorului. 
Este de datoria antrenorilor să a* 
corde toată atenția acestei compe
tiții care urmărește să ofere ju
cătorilor mai puțin utilizați în 
partidele campionatului categoriei 
A posibilitatea să desfășoare o 
activitate competițională mai in-s 
tensă și implicit, să se afirme. (

I E...
rioritatea în joc, în principal dfa 
cauza lipsei de calm, de hotărre, 
de încredere. Aci, un mare rol re-^ 
vine antrenorilor. Prin indicațiile 
scurte, concrete pe care trebuie să 
le dea la întreruperile de joc, ei 
pot redresa în mare măsură echfa 
pa. Mai intervine însă o condiție; 
în fapt esențialul : ca jucătorii sau 
jucătoarele să asculte si, mai ales, 
să facă totul pentru a pune în 
practică cele inidicate de antrenor. 
Mulți dintre voleibaliștii și volei- 
bal'stele noastre nu acordă însă 
atenția și încrederea cuvenită sfa
turilor antrenorilor lor. Este o gre
șeală care costă mult și asupra 
căreia trebuie să mediteze toți c«i 
care bagatelizează aportul și im* 
poirtiaința taidlrum ariilor .antrenoru* 
lui.

Primii arbitri ai primelor meciuri
Duminică, primele jocuri ale 

campionatului categoriei A și al 
echipelor de tineret, vor fi condu
se de următorii arbitri (în paran
teze sînt arbitrii jocurilor de ti
neret) :

Dinamo București — Locomoti
va Constanța, arb. A. Maier, la 
tușe: Ad. Kincs și N. Bagiu, toți 
trei din Lugoj (Gh- Osiac — Timi
șoara ).

C.C.A. — Știința Timișoara, arb. 
S. Segall, la tușe: J. Petrescu și 
A. Bratinca, toți trei di;n Bucu
rești (S. Lupu — Focșanii).

Știința Cluj — Locomotiva Tg. 
Mureș, arb. St. Geac — București,

COMUNICAT
Comisia centrală de fotbal 

pune în vedere tuturor admi
nistrațiilor de terenurj de fot
bal — pe care sînt programate 
jacuri de campionat — să ia

Pregătirile echipelor din categoria B
BACĂU. — Echipa Flamura ro 

șie Proletarul și-a continuat an
trenamentele în același ritm ac
celerat, sub conducerea antreno
rului J. Moisescu. Stadiul pregă
tirii este verificat în jocuri ami
cale. Un asemenea meci a sus
ținut Flamura roșie în compania 
echipei locale Steaua Roșie din 
campionatul regional. Flamura ro- 

„ șie a cîștigat cu 6—1, dovedind 
mai ales o bună pregătire fizică. 
Elementele tinere promovate au 
dat satisfacție, imprimînd forma
ției mai mult elan și hotărîre. A 
fost folosit următorul lot de jucă- 
tori : Gavrilescu și Cojocaru (por
tari), Pop, Căpățînă, Giosanu 
(fundași), Nieulescu, Șerban. Hi- 
rian (mijlocași), Arghir, Adam, 
Bonațiu, Gram, Nedelcu, Bibere și 
Lupu (înaintași). — (corespondent 
G. Mosary).

BÎRLAD. — Dinamo face inten
se pregătiri în vederea campiona
tului categoriei B. Antrenamentele 
simt conduse de antrenorul Nagy 
Geza, care pjț-jț spus că este preo

la tușe: M. Nemeș și I. Dobrin, 
ambii din Petroșani (V. Suciu — 
lași).

Minerul Petroșani — Dinamo 
Orașul Stalin (Ia Lonea), arb. AI. 
Toth, la tușe : D. Costa și L. Hit- 
ner, toți trei din Oradea (N. Sze- 
go — Arad).

Locomotiva Timișoara — FI. ro
șie Arad, arb. I. Drăghici, la tușe: 
D. Russu și V. Drug, toți trei d>in 
București (Al. Ardoș — Baia Ma
re).

Avîntul Reghin—Progresul Bucu
rești. arb, A. Iftimie, la tușe: P. 
Badea și St. Fărcașu, toți trei din 
Orașul Stalin (Gh. Lurrgu—Cluj).

măsuri urgente pentru curăți
rea lor de zăpadă, făcîndu-le 
practicabile la jocurile de du
minică 6 martie.

cupat în egală măsură de educa
rea și antrenarea fotbaliștilor. „In 
ce privește pregătirea tehnică, fa
cem antrenamente de cinci ori pe 
săptămînă, intercalînd jocuri de 
verificare. Cu jucătorii care în 
cursul antrenamentelor dau do
vadă de lipsuri în tehnica indivi
duală, fac pregătiri speciale de 
corectare. Acord o atenție deose
bită îmbunătățirii tehnicii indivi
duale pentru că numai astfel ju
cătorii vor putea aplica taatioa 
de joc imprimată echipei".

Antrenorul a subliniat faptul că 
la Stadionul Tineretului, unde se 
desfășoară antrenamentele, jucă
torii nu au la dispoziție vestiare 
încălzite și dușuri.

In campionat, Dinamo va conta 
pe următorul lot de jucători: Io
nică Constantin, Rusu Ion, Fekete 
Eugen, Fianu Iosif, Goga Alexan
dru, Gergely Ion, Stoian Ion, A- 
postolache Petre, Bențe Ladislau, 
Păștilă Gheorghe, Ionescu Ilie, 
Slonschi Alfred, Corcotă Cristian, 
Ciungu Gheorghe și Dan Gheor
ghe. (co-respondent Fi. lacobovici).

începând cu concursul Nr. 9 (etapa din 6 martie) I. S. Pronos port publică pronosticurile date de 
căpitanii echipelor de fotbal din cat. A. Pronosticurile sînt transmi se telefonic prin agențiile regio
nale. La sfîrșitul turului și apoi al campionatului, I. S. Pronosport va anunța care este căpitanul de 
echipă care a dat cele mai multe pronosticuri exacte. Iată pronosticurile date de căpitanii de echipă 
pentru meciurile din 6 martie: A = Mercea (Fl. r. U.T.A.); B = Apolzan (C.C.A.); C = Ene (Din. 
Buc.); D = Covaci (Loc. Tim.); E -= Dr. Luca (Șt. Cluj); F — Marcu (Șt. Tim.); G = Paraschi
va (Min. Petroșani); H = Soos (Loc. Tg. M); I -= Pereț (FI. Ploești); J = Fruth (Din Orașul 
Stalin); K “ Ozon (Progresul Buc.); L ■= Ispas (Loc. Constanța); M = Veszy (Avîntul Reghin).

I. Locomotiva Timișoara — FI. roșie U.T.A.
n. Știința Cluj — Locomotiva Tg. Mureș

TTT. C.C.A. — Știința Timișoara
IV. Dinamo București — Locomotiva Constanța
V. Minerul Petroșani — Dinamo Orașul Stalin

VI. Avîntul Reghin — Progresul București
VII. Dorogi Banyasz — Vasas Budapesta (R.P.U.)

VIU. Dozsa Budapesta — Vdros Lobogo Bp. (R.P.U.)
IX Vasas Izzo — Gyori Vasas (R.P.U.)
X. Salgotarjani Banyasz — LSgierS (R.P.U.)

XI. Lokomotiv Szombathely — Kinizsl Bp. (R.P.U.)
XU. Diosgyori Vasas — Pecsi Dozsa (R.P.U.)

MECIURI

A. V. M. S. Stalino — T.D.N.A. (RT.B.)
B. Minior Dimitrovo — Torpedd Sofia (R.P.B.)
C. Spartak Pleven — Dinamo Sofia (R.P.B.)
D. D.N.A. Plovdiv — Spartak Plovdiv (R.P.B.)

A B e D E F G H 1 J K L M
X 1 î 1 X 1 1 X 1 1 1 1 2

1 1 î 1 1 1 1 X 1 1 l X X
1 1 X X 1 X 1 1 X 1 1 X 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 X 1

X 1 X 1 1 X 1 1 1 2 1 2 X
X 2 X 2 X X X 2 1 X X 2 1
X X ■1 2 1 2 1 X 1 2 X 1 X
2 1 2 X X 2 2 2 X 2 X 2 2
1 X 2 X 1 1 1 1 X 1 1 X 1

X 1 X 1 1 2 1 1 1 X 1 2 1
2 X 2 2 X 2 1 2 2 2 X 2 X
1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 2 1

: REZERVĂ

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
X X 1 2 1 X X 2 2 2 2 X 2
X 2 X 2 2 2 2 X 2 2 2 2 2
2 X 2 X X X X 1 2 X X 1 1

FORMAȚIILE ECHIPELOR 
DIN CATEGORIA A

In meciurile de duminică echi
pele idJitn categoriia A var utiiilizia pro
bat»! următoaireile formați i:

Locomotiva Timișoara (antre
nor Lengheriu): Franciscovici,
Corbuș, Androvici, Rodeanu, Gali, 
Ritter, A. Covaci, Szekely, I. Co
vaci, Klein, Bădeanțu.

Flamura roșie U.T.A. (antrenor 
Dvorzak): Kiss, Szucs, Dușan, 
Lupeș, Capaș, lenei, Jurcă, Mer
cea, Birău, Serfozo, Dumitrescu.

Știința Cluj (antrenor St. Co
vaci): Todor, Szekely, Luca, Ne
delcu, Don, Georgescu, Suciu, 
Lutz, Dragoman, Moldovan, A- 
vram.

Locomotiva Tg. Mureș (antre
nor St Dobay): Lucaci, Vakarcs I, 
Naghi, Vakarcs II, Ghierling, Kaj- 
lik, Szasz Ad., Soos, Bociardi, 
Catona, Pakai.

C.C.A. (antrenor Ilie Savu): 
Toma, Zavoda II, Apolzan, V. Du
mitrescu, Onisie, Ivănescu, V. 
Moldovan, Zavoda 1, Akxandres- 
cu, Tătaru, P. Mo'.doveanu.

Știința Timișoara (antrenor V. 
Deheleanu): Uțu, Sbîrcea, Brînzei, 
Dirmnescu, Cojereanu, Nicolin, 
Gîrleanu, Lazăr, Cîosescu, Dinu- 
lescu, Boroș.

Dinamo București ^antrenor 

Angelo Nieulescu): Curcan, Bă- 
cuț I, Băcuț II, Szoko, Călinoiu, 
Toma, Boian, Nicușor, Ene, Nea- 
gu, Suru.

Locomotiva Constanța (antrenor 
Mladin Eugen): Nebela, Doicescu, 
Tatomir, Beioglu, Cădariu, Jamea, 
Sever, Isipas, Popescu Manole, 
Cristof.
Minerul Petroșani (antrenor A. 
Șepci); Crisniic, Romoșan, Vasiu, 
Panait, Deleanu, Coidum, Para
schiva, Sima, Farcaș I, Gabor, 
Turcuș.

Dinamo Orașul Stalin (antre
nor lovicin Gh.): Munteanu, Fruth, 
Hidișan, Sereș, Cicerone, Flo- 
rescu, Rădulescu, Csegezi, Scorțan, 
Radu Tudor, Mihai.

Av''tul Reghin (antrenor E'. 
Kocsr): Secheș, Barta, Nemeș, 
Toniță, Veszy, Feher, Catană, Ma- 
teon, Hu'ea, Constantinescu, Eieș.

Progresul București (antrenor 
Gică Nteulae): Cosma, Gică An
drei, Paraschiv, Soare, Tăn-ase, 
Știrbei, Ursu, Fusuîan, Ozon, 
Smărăndescu, Blujdea.

Flacăra Ploești (antrenor Ilie 
Oană): nu are meci oficial în pri
ma etapă. Ploeștenii vor începe 
campionatul cu următoarea forma
ție: Roman, Pahonțu, N. Mari
nescu, Topșa, A. Teodorescu, Pe
reț, Ștefănescu, Capoianu, Drăgan, 
Botescu, Băduletscu.

SITUAȚIA ECHIPELOR DE LA 
MECIURILE DE REZERVA DIN 

CONCURSUL PRONOSPORT 
Nr. 9

La sfîrșitul campionatului R.P.-
Bulgaria echipele de la meciurile
de rezervă aveau următoarea si-
tuatie:

7. v.m.s. stalino 26 9 7 10 27:29 25
1. T.D.N.A. 26 20 5 1 76:14 45
8. Min. Dimitrovo 26 9 6 11 32:36 24
4. Torpedo Sofia 26 9 11 6 26:24 29

11. Spartak Pleven 26 6 11 9 17:25 23
5. Dinamo Sofia 26 9 10 7 39:26 28
1. D.N.A. Plovdiv

(cat. B) 22 14 8 0 47: 9 36
9. Spartac Plovdiv 26 9 6 11 29:34 24

PREMIILE CONCURSULUI
Nr. 8

In urma trierii și omologării 
buletinelor depuse la concursul 
PRONOSPORT Nr. 8 (etapa din 
27.11) s-au stabilit următoarele re
zultate:

Buletine depuse 156129.
Rremiul I 2 buletine cu 12 res 

zultate exacte a cîte 19516 lei fie
care. r

Premiul II 58 bu'etine cu 11 
zultate exacte a cîte 807 lei fie-' 
care.

Premiul III 514 buletine cu 10 
rezultate exacte a cîte 136 lei fie* 
care.



ÎNAINTEA SPARTACHIADEI SINDICALE LA SCHI
Cei din Fundata, Săcele, Valea Strîmbă

A APĂRUT

r Cu toții au venit în Poiană din 
jnai multe sate, li găsești însă 
-mai ales pe cei din Fundata, din 
țSăcete, din Valea Strîmbă. Jude
cind după numărul lor, în aceste 
(trei sate schiul pare a fi la mar* 
■cinste. Cei din Fundata spun chiar 
cu mîndrie: — Mulți de-ai noștri 

■îs în concurs zilele acestea, aci 
în Poiană...

Am stat de vorbă cu cei din 
iFundata, din Săcele și din Valea 
Strîmbă chiar în astă-seară, în 
cabană la Capra Neagră. Ne-am 
stains roată cala' o clacă în sala cu 
îavanul scund, cu pereții din lemn 
afumat, cu sobe albe înflorate în 
albastru și cu farfurii smălțuite 
prinse în pereți. Așa n-a mai fost 
greu să aflu cine sînt cei 24 
schiori care vor reprezenta asocia- 

• ția Recolta în finala Spartachia
dei sindicale de schi.

Ne-am sfătuit ca prieteni de de
mult și fiecare și-a spus păsul. 
Mai înainte, m-atn minunat vă- 
zîn cojocul înflorat al lui Aurel 
Moșoiu, tăietor de lemne din Fun
data și poate de aceea l-am isco
dit cu primele vorbe.

— La noi toată lumea-i pe 
schiuri, spune el. Muntele e înalt 
și drumurile-s lungi. Schiurile le 
facem noi singuri. Eu, chiar în 
armată am fost dintre cei mai 
buni la concurs.

Din Fundata e și Gheorghe Co- 
jocaru, cel mai tînăr, voinic ca 
un urs. La concursurile pe aso
ciație s-a clasat pe locul I. Mi-a 
spus și el păsul lui :

— Numai cu fetele la noi în 
sat este altă socoteală. Și ele 
merg cu schiurile ca și noi. Da-ai 
noștri nu-s de înțeles. Auzi, să 
nu plece ele din sat la concurs! 
Nu le îngăduie să-și pună panta
loni de schi, Femeia trebuie să 
umble în fustă, spun mamele. Nu 
le lasă să meargă nicăieri. La 
nici un concurs.

Am mai cunoscut și pe frații 
Moise și Gheorghe Voicu, care 
mai au acasă încă doi frați, Iosil 
și Nicolae, tot atît de buni schi
ori. Gheorghe, cel mai mare, are 
26 de ani și ascultă cu vădită 
mulțumire cum vorbesc ceilalți 
din satul lor. Intr-un tîrziu se în
duplecă și el să arunce cîteva 
vorbe.

— Așa-i la noi. Mă și mir că vă 
minunați atîta... Făcat că nu-i aci 
și ,,moș“ Nicolae Idor să vă 
spună și el.

Cînd am dat să întreb cine-i 
„moș“ Idor. Gheorghe m a și în
credințat că-i mai bine să-l cu
nosc. Mai rar om ca el.

Am dat crezare și am purces 
să-i cunosc pe Călin Davideanu, 
Edmund Sipoș și Florin Mehedin- 
țeanu, toți din Săcele. Ei sînt 
coboritori. Lucrează la ocolul sil
vic din satul lor și-s tot atît de 
mîndri ca cei din Fundata, de 
schiorii buni și pricepuți pe care-i 
au.

De cei din Valea Strîmbă mai 
2uzisem. Cineva îmi povestise 

chiar că în apropierea acestei a- 
șezări de lingă Gheorghieni se 
află o trambulină de pe care sar 
copiii din sat. Mă întrebam, să 
fie adevărat ?

— Cum să nu, mi-au răspuns 
puțin înciudate surorile Elvira 
și Irma Balint, care-s de loc din 
Valea Strîmbă. Noi în sat am în
ceput să mergem pe schiuri și 
zău că am învățat bine.

— Sînt cele mai bune fondiste 
ale asociației, îmi șoptește Un an
trenor de alături.

Poate fi o dovadă mai bună?
Zgomotele de afară se stinse

seră de mult. Noaptea pătrunse
se în cotloanele cabanei și noi 
mai stăteam încă la sfat.

N-am văzut cînd s-a deschis 
ușa, dar am auzit pe unul din 
cei care stătea mai la o parte, 
sprijinit de unul din stălpii a- 
ceia din lemn, dăltuiți cu mă
iestrie, spunînd bucuros:

— A venit „moșul". Toate pri
virile s-au dus în partea aceea. 
Mirarea mă cuprinse deodată. Mă 
așteptam să văd un om bătrîn. 
Era însă unul de vreo 30 de ani, 
vioi și vesel. Era în largul lui 
între cei tineri. Și n-au apucat 
să-și rezeme schiurile într-un colț, 
că întrebările au și pornit să-l 
iscodească. Toți cei din Fundata 
care erau de față voiau să știe 
ce-i pe acasă, căci Nicolae Idor e 
și el de prin partea locului. Avea 
dreptate Voicu să se laude cu cel 
mai de ispravă schior din Fun
data. Nicolae Idor povestește fru
mos dar mai ales cîntă minunat.

— Hai, cînt-ne ceva, l-au și 
rugat cei din jur atunci cînd o- 
mul își stăpînea răsuflarea după 
drumul anevoios.

S-a lăsat înduplecat de îndată. 
A luat fluerul și a început a zice. 
Cîntec de acelea de munte pe 
care-1 auzi vara cînd stai într-o 
poiană. Te-a întîmpinat mai îna
inte cîntecul și acum vezi oile 
rumegînd mărunt iarba. Omul stă 
rezemat de un brad și parcă toți 
stăteau în jur și ascultau.

Nicolae Idor este din aceia. 
Este păstor la el în Sirnia și ta- 
re-i place să-i zică din fluier. A- 
cum a lăsat mioarele în grija 
altuia. Și-a luat schiurile făcute 
de el, acolo sus la stînă și a ve
nit mai de vale să se ia la în
trecere cu cei mai tineri ca el. 
Și nu s-ar putea spune că nu-i 
și bun sportiv. La concursul pe 
regiune s-a clasat pe locul I, iar 
la finala pe țară a asociației Re
colta pe locul II.

Tîrziu m-am dus la alte tre
buri. Pe schiorii asociației Recol
ta i-am lăsat acolo, în cabana cu 
soba înflorată cu farfurii smălțuite 
pe pereți să discute mai departe 
despre ale lor și mai ales despre 
finala Spartachiadei sindicale la 
care se vor întrece timp, de trei 
zile alături de schiorii celorlalte 
asociații.

TUDOR VORN1CU 
l.III. Poiana Stalin

„Intre două campionate de 
* fotbal" de A. I. Dancu, „Am 

fost de două ori umbra lui 
Puskas" de V. Călinoiu, maes
tru al sportului, „HUMOR sub 
0 grade" de Âlatty, „Veselie 
pe gheață" de M. Bănuș, „Un 
sat de schiori" de Gh. Epuran, 
„De ce nu mai aleargă atletul 
englez Roger Bannister ?“ de 
Art. Vogel, „Există limite în 
sport?" de R. Villara, „Vrei să 
ai spor la muncă?" de Marile-' 
na Rozen, „Intîmplări de pe 
pîrtia de bob" de Gh. Ștefă- 
nescu, „Fetele din Jurilovca" 
de Oct. Gîngu și V. Godescu. 
„...acum 3.000 de ani" de S. 
Bonifaciu și C. Valeriu, „La 
sfat cu un vechi prieten" de 
Em. Cristea maestru al sportu
lui, „Al treilea din Europa" de 
A. Călin și V. Arnăutu, „Com
pozitorii despre muzica spor
tivă" de Ileana Holban, „Săr
bătoarea patinajului artistic", 
„Cei mai tineri oaspeți", „Suc
cese", „Un harnic instructor 
voluntar" de T. Roibu, „In 
U.R.S.S. în plină iarnă..."

Revista STADION a apărut 
în 28 pagini, copertele în cu
lori. .

• FOTBAL. — Biletele pentru 
jocul C.C.A. — Știința Timișoara 
de pe Stadionul Republicii, se pun 
ta vînzare de azi joi 3 martie ora 
9 d'im. Iar Stadionul Republicii, 
casele din str. Izvor (Intrarea la 
tribuna II) ; Agenția Pronosport 
din cal. Victoriei nr. 9 și la A- 
genția C.C.A. din Bd. 6 Mairtie 
Sînt valabile biletele cu seria nr 
41.
• VOLEI. — Marți s-a disputat 

în sala Ciulești jocul-restanță din 
cadirull campionatului feminin al 
categoriei Â, dintre Locomotiva 
București și Flamura roșie Iași. 
Voleibalistele bucureștene au în
vins cu 3-0 (la 7;2;10).

• CICLISM. — Duminică 6 
martie se va desfășura-, în organi
zarea comisie» orășenești de ci
clism București, faza regională a 
campionatului de cidlocmt» al 
R.P.R. Toți participa-nții la această 
probă se vor aduna astăzi la ora 
16, pe terenul d« sport Progresul
I.T.B.  (șoseaua Ștefan cel Mare), 
de unde vor porni să recunoască 
traseul.

ANUNȚ
Toate permisele C.C.F.S. de 

intrare la manifestațiile spor
tive sînt valabile numai cu vi
za pe anul 1955.

Spicuii din regulamentul campionatului 
republican de atletism pe echipe

Biroul Comisiei centrale de atle- 
t sm a aprobat reginlamentu'. cam
pionatului republican de atletism! 
pe echipe, pe an.ul 1955.

Iată cîteva spicuiri diri acest 
regulament :

• Echipele participante vor 
concura în numele asoc ațiilor 
respective, și anume: I. Dinamo;
2. Recolta; 3. Progresul; 4. C.C.A.; 
5. Știința; 6. Metalul; 7. Voința; 
8. Locomotiva; 9. combinata Con
structorul + Flamura roșie.

• Organizarea tehnică și ad- 
ministrrativă a concursurilor re- 
v ne, pe rînd, fiecărei asociații, 
care va primi sprijinul Comitetu
lui G.F.S. loca] și al comisiei de 
atletism respectre. întreaga activi
tate din cadrul acestui campionat 
va fi coordonată de Comisia cen
trală de atletism.

• Campionatul se desfășoară 
tur și retur, în opt etape. El are 
următoarele date de disputare: 8 
mai; 22 mai; 29 mai și»5 iunie, în 
tur ; 23 octombrie ; 30 octombrie ; 
6 noiembrie și 13 noiembrie, în 
retur.

• Oele 24 de meciuri se vor 
desfășura în diverse orașe din ța
ră, unde vor exista toate condi
țiile (stadion, materiale arbitri 
etc.), indiferent de localitatea de 
reședință a asociațiilor partici- 
cipante. Etapa I-a se va disputa 
în întregime în București.

• Echipa unei asociații va fi 
formată din: un conducător, un 
medic, doi antrenori și 56 de at- 
leți. La fiecare probă vor lua par
te cîte doi atleți de fiecare echipă. 
Fiecare atlet are dreptul să parti
cipe la 2 probe și o ștafetă, sau 2 
ștafete și o probă. Triatilonul este 
socotit ca o probă simplă. Se a- 
plică însă următoarele restricții : 
femeile care concurează la 400— 

Programul campionatului feminin 
al categoriei A la baschet (II)

ETAPA Vl-a 10 APRILIE
Știința I.C.F. București — Constructorul București
Știința Invățămînt București — Locomotiva C.F.R. București
Progresul Arad — Flamura roșie Oradea
Progresul Tg. Mureș — Flamura roșie Tg. Mureș
Progresul Oradea — Știința Cluj >
ETAPA Vil-a 17 APRILIE
Locomotiva C.F.R. București — Știința I.C.F. București 
Constructorul București — Progresul Arad 
Știința Cluj — Știința Invățămînt București 
Flamura roșie Tg. Mureș — Progresul Oradea j :l i 
Flamura roșie Oradea — Progresul Tg. Mureș
ETAPA VllI-a 21 APRILIE
Știința Invățămînt București — Flamura roșie Tg. Mureș
Locomotiva C.F.R. București — Șt iința Cluj
Progresul Arad — Știința I.C.F. București
Progresul Tg. Mureș — Constructorul București
Progresul Oradea — Flamura roșie Oradea
ETAPA IX-a 24 APRILIE
Constructorul București — Progresul Oradea
Știința Cluj — Știința I.C.F. București

Flamura roșie Tg. Mureș — Locomotiva C.F.R. București 
Flamura roșie Oradea — Știința Invățămînt București 
Progresul Arad — Progresul Tg. Mureș

800 și la 3x800 m. nu aii dreptul 
să concureze decît la două din & 
ceste probe; la bărhați, un concu
rent nu poate participa la două 
din următoarele probe: 3.000 m. ob
stacole, 5.000 m., 10.000 m și 10 
km. marș.

• Meciurile se vor disputa con-
fornr regulamentul ui internațional 
de atletism și vor programa urmă
toarele probe: BĂRBAȚI: 100,
200, 400, 800, 1.500, 5.000,
10.000, 110 m. g„ 400 m. g., 3.000 
m. obst, (lungime, triplu, înălțime, 
prăjină, greutate, disc, suliță, Cio
can, 4x100, 4x400 m., 10 km. marș 
pe pistă. Triatlonul va cuprinde 
în tur : 100 m., înălțime, disc ; în 
retur: 110 m. g., suliță și prăjină. 
FEMEI: 100, 200, 400, 800, 80 m. 
g., lungime, înălțime, greutate, 
disc, sul ță, 4x100 și 3x800 m.

Meciurile se desfășoară în două 
jumătăți de zi.

• Deși în acest an meciurile 
vor aduna Ia locui întrecerilor 
tot cîte trei echipe, totuși clasa
mentul se va face numai între cîte 
două echipe, pe sistemul meeuTJtor 
bilaterale. Astfel într-un meci în 
care participă echipele A, B, C, se 
vor face trei clasamente : A—B; 
A—C ; B—O. Punclajtă folosit 
este : 5—3—2—1. La ștafete : 7—4 
puncte.

• Nu vor primi nici un punct 
concurenții care au fost descali
ficați, au abandonat, nu au tre
cut înălțimile m'nitne inițiale, nu 
au obținut nici un rezultat vala
bil în primele trei aruncări sau să
rituri (lungime și triplu), și cei 
ale căror rezultate nu corespund 
cu normele de clasificare pentm 
categoria a IlI-a. Pentru fiecare 
concurent neprezentat, se vor scă
dea echipei respective cinci puncte.

' Sportul luptelor dezvoltă în mod 
excepțional calitățile fizice de 
bază: forța, viteza în acțiune, în- 
demînarea și rezistența- De aseme
nea, dezvoltă inițiativa și curajul. 
In afară de acestea, lupta sportivă 
dă Încredere în sine, educă dir- 
zenia, obișnuiește sportivul să în
dure durerea, dezvoltă spiritul com
bativ de luptă. La lupta clasică 
sportiv.i au nevoie de toate aceste 
calități. Au nevoie de forță pentru 
a învinge rez stența adversarului 
și pentru a ajunge la o apucare a- 
vantajoasă. Au nevoie de viteză 
pentru a preîntîmpina acțiunile ad
versarului, pentru executarea neaș
teptată a acțiunilor și, in general, 
pentru a folosi imediat situațiile 
favorabile ivite în timpul luptei ; 
de îndemînare pentru însușirea 
perfectă a acțiunilor și folosirea lor 
în timpul luptei, cit mai bine și 
la timpul potrivit; de rezistență 
pentru a conduce meciul intr-un 
ritm cît mai rapid și cu cît mai 
puțină cheltuială de e ergie. In 
plus, luptătorul trebuie să aibă mo
bilitate și elasticitate pentru exe
cutarea acțiunilor de atac și de apă
rare în condlțiuni cît mai bunt 
precum și pentru asigurarea cu 
succes a apărării și a atacului prin 
pod.

Forfa este calitatea socotită drept 
cea mai importantă. Forța luptăto
rilor nu este însă identică cu for
ța brută corporală. Această cali
tate a luptătorilor se manifestă 
prin aceea că toate grupele mus
culare sînt armonios și bine dez-

CARACTERISTICI ALE LUPTEI CLASICE
voltate și că în timipul luptei ele 
lucrează în mod egal, coordonat. 
Luptătorii și-au dezvoltat această 
calitate, puțind concentra in ace
lași loc și în acelaș timp forța 
tuturor mușchilor. Lupta clasică— 
prin practică și antrenament — 
dezvoltă în mod armonios toți 
mușchii corpului. In timpul luptei 
accentul este pus pe travaliul 
mușchilor care acționează încet și 
cu o mare rezistență. In timpul a- 
cestui travaliu muscular crește 
simțitor cantitatea de sînge din 
mușchi. Mușchii bine dezvoltați, 
puternici și elastici, dau luptăto
rilor posibilitatea să corespundă 
nu numai la eforturi mari ci și la 
viteza și rezistența necesară. For
fa trebuie dezvoltată nu numai 
prin luptă ci și prin alte mijloace. 
Cele mai indicate exerciții sînt: 
ridicarea halterelor, gimnastica la 
aparate (suspensiuni, flotări, pen
dulări) ca și exercițiile de pod 
care dezvoltă o serie de mușchi și 
mobilitatea generală.

Rezistența este foarte importan
tă deoarece de aceasta depinde 
ritmul cu care un luptător poate 
conduce întrecerea. Cu cît poate 
Imprima un ritm mai viu și cu 
cît obosește mai puțin, cu atît 
are mai mari șanse de victorie. 
Printre exercițiile cele mai indi
cate pentru formarea acestei cali
tăți se numără crosul și alergarea 
de fond, care îmbunătățesc și dez
voltă sistemul muscular și circu
lator, întăresc munca inimii și a 

plămînilor și-l obișnuiesc pe spor
tiv cu o respirație ritmică profun
dă în timpul întrecerilor. Un alt 
exercițiu irdicat este marșul. Prac
ticarea înotului este, de asemenea, 
indicată. Acestea toate vin să în
tregească exercițiile la saltea.

Viteza este o calitate importan
tă a luptătorilor. Se știe că acel 
luptător care beneficiază de viteză 
poate executa acțiunile mai re
pede decît adversarul său, și poate 
preîntîmipina acțiunile adversaru
lui. De multe ori însă, viteza ta 
acțiune a luptătorilor, este frînată 
prin aceea că ei încearcă să exe
cute orice mișcare, dorind să în- 
fringă cu orice preț rezistența ad
versarului fără să aibă forța mus
culară necesară. De aci se des
prinde că forța ajută viteza în ac
țiune. Viteza se poate mări prin 
exerciții fără adversar. In dezvol
tarea vitezei un rol important îl 
are mobilitatea, aceasta puțind fi 
educată prin exercițiile de pod. 
Foarte utile sînt sprinturile scurte.

îndemânarea este calitatea prin 
care luptătorul găsește acțiunea 
cea mai potrivită și își însușește 
■ușor și repede toate acțiunile noi. 
De îndemînare depinde felul cum 
acționează luptătorul în diferitele 
faze ale luptei, cum găsește mo
mentul pentru atac, cum observă 
în atacul adversarului greșeala co
misă și cum poate folosi această 
greșeală. Pentru dezvoltarea înde- 
mînării exercițiul cel mai bun este 

baschetul. Există o serie de ase
mănări între lupte și baschet, ca 
de pildă: poziția de bază, poziția 
picioarelor, brațelor, etc. Chiar și 
întrecerile ta aceste două disci
pline, se aseamănă, dintr-o serie 
de puncte de vedere: în ambele 
direcția mișcării se schimbă de 
multe ori și foarte repede, trebuie 
prevăzute acțiunile următoare, 
sportivii sînt în permanentă miș
care. Intr-o oarecare măsură, înde- 
mînarea poate fi formată și prin 
practicarea unor jocuri sportive ca: 
fotbalul, handbalul, voleiul, etc.

Luptătorului ii mai trebuie însă, 
în afară de calitățile enumerate 
mai sus și o altă serie de calități 
psihice, care trebuie educate înde
lung. Astfel, una din aceasta este 
orientarea (prezența de spirit). 
După cum se știe, lupta sportivă 
nu constă din mișcări fixate dina
inte. In timpul întrecerii, sporti
vii atacă cu diferite apucări neaș
teptate și pot răspunde cu contra- 
acțiuni, toate acestea ducînd la si
tuații neprevăzute. Calitatea dea 
găsi răspunsul cel mai potrivit la 
aceste acțiuni, de atac sau apărare 
este tocmai orientarea. De aseme
nea, pentru a întreprinde acțiunile 
este nevoie de curaj. Luptătorul 
căruia îi lipsește această calitate 
nu va putea niciodată să atingă 
o valoare însemnată. Lipsa aces
tei calități duce, în cele mai multe 
cazuri, la neexecutarea unor ac
țiuni eficace. Inițierea, în cadru! 
antrenamentelor, și executarea 

unor acțiuni riscante ca și învă
țarea unor contraprocedee, pot 
contribui la formarea acestei cali
tăți. De o mare importanță sînt 
ședințele educative la care antreno
rii prezintă diferite exemple în 
care curajul joacă im rol impor
tant în obținerea victoriei. Fără 
îndoială că toate calitățile la un 
loc, cunoștințele tehnice și posi
bilitățile tactice rezultate din aces
tea, contribuie la încrederea In si
ne a sportivului. De fapt dacă 
sportivul este începător sau maes
tru, el trebuie să se increedă :n 
posibilitățile lui și să lupte cu cu
raj indiferent de valoarea adver
sarului.

Lupta este un sport bărbătesc, 
de-a lungul căruia se produc ac
țiuni bazate pe anumite Întoarceri 
ale brațului, prinderi ale gftuisri, 
răsturnări, etc. Toate acestea cau
zează, în mod firesc, dureri luptă
torului asupra căruia stnt execu
tate acțiunile. O mare calitate a 
luptătorilor este aceea de a ști să 
suporte durerea, fără a ceda totuși 
la acțiunile adversaruhă. Această 
calitate se educă și cu timpul lup
tătorii se obișnuiesc într-atîta îneît 
nu-i mai dau importanță. In sfîrșit, 
a ști să duci lupta în așa fel îneît 
să-ți mențS avantajul creat sau să 
schimbi o situație nefavorabilă, este 
de asemenea o calitate indispen
sabila pentru luptători. Aceasta se 
formează mai ales în cadrul șe-’ 
din.țelor educative.

FRANCISC COCOȘ 
antreno: a! secției de lupte

Dtaamo București



Exerciț;i pentru îmbunătățirea preciziei în lansarea bilei la popice
In campionatul republican indivi

dual de popice au fost prevăzute 
îr ultimii ani probe de 100, 200 și 
300 bile la băieți, iar pentru fete 
probe de 50, 100 și 150 bile. Ast
fel, după cum vedem, un partici
pant la Întrecerile campionatului 
repubj can trebuie sâ arunce la fie
care concurs, dacă se înscrie la
toate probele, 600 de bite, iar o 
jucătoare 300 bile. Ar fi greșit să 
se creacă că aruncarea, unei bile 
de circa 3 kgr. cere un efort redus 
ș. imtanrna oricui, mai ales că
du este vorba de o aruncare la
Inti-rpiare, cri dimpotrivă, această 
aruncare presupune un complex de 
mișcări (aplecare, elan, fardare 
etc ) bazate pe un bogat bagaj de 
cunoștințe ta vederea obținerii pre- 
cL :: ta lansarea bilei.

Pem.-u ridicarea continuă a nive
lul jucătorilor noștri de popice, 
vom da în rîndur de ce urmează o 
serie de indicații în legătură cu 

T sușirea tehnicii lansării bilei, fi
nind seama de fapitul că pentru 
obținerea preciziei în lansarea bi
lei jucători: trebuie să fie împărțiți

grupe de antrenament: 
și avansați.

'Cori. — Ședința de an-
traument trebuie să înceapă cu 
nn ușor program de gimnastică (10 
jrmute), fandâri. genuflexiuni etc., 
care să dezvolte elementele nece
sare lansării bilei. Programul va fi 
completat cu gimnastică G.M.A, 
vofec baschet, handbal etc. După 
aceei. por carul va arunca pe pistă 
hberă dâră popice) pină cind asi- 
tr^ Ti va ST- ci- —„u iz ca ș.-a nsjșak
agv’fle eletucatare de Ians*-e. ți- 
Biad seama și de corectitudinea 
t-șcărlor. Acest sistem s-a do

vedit a fi eficace. Dimpotrivă, dacă 
i se așează poțwre'e, începătorul 
es'.e preocupat <fe rezultat m dau
na striatei de lansare. Pentru a- 
crlașt mct:v se va trece apoi la 
aruncări la un singur popic. In 
fetei aces a. jocătoml este pas ta 
sica‘ia de a învăța să ia o linie

IN JURUL CAMPIONATULUI 
MONDIAL DE HOCHEI

Cind, după 60 minute de hochei 
însuflețit, jucătorii reprezentative
lor U.R.S.S. și R, Cehoslovacă 
și-au desdeștat rnîinile de pe crose, 
grăbindu-se să patineze spre ca
bine, iar în tribunele stadionului 
Krefeld maj răsunau ultimele a- 
piauze adresate hocheiștilor sovie

tici învingători, a putut fi văzută 
o „fază“ care a părut cu totul 
inedită pentru amatorii de sport 
din Germania Occidentală. Căpi- 
tanii celor două echipe care se 
înfruntaseră voinicește, Bobrov 
(l .r.SS.) și Gut (R. Cehoslova- 

»l>, s-au apropiat împreună de ar
id și ie-au strins rnîinile cordial, 

muLumindu-Ie pentru arbitrajul 
prestat...

Obiceț nemaiîntîlnit pe terenu
rile de gheață din Occident, unde 
hocheiștii se „întrec" mai mult în 
b-utaîi.ăți și uneor continuă să-și 
dispute rivalitățile și dincolo de 
mantinelă ! Jocul „fair" a dispărut 
aproape cu totul din hocheiul apu- 
s an iar „profesori" necontestați 
ai stilului dur sînt canadienii, 
Hocheiștii vensți de peste ocean 
cântă să plaseze un masiv import 
de faulturi și tot soiul de procedee 
necinstite menite să le asigure 
victoria. Chiar din primele me

de ochire și să-și stabilească o po
ziție convenabilă., oare să-l asigure 
direcția loviturii.

După o perioadă de aproximativ 
două săptămînî, începătorul va fi 
pus să tragă la toate perechile 
apropiate : ambii mijlocași dreapta, 
fiecare cu mărginașul dreapta ; 
ambii mijlocași dreapta fiecare cu 
fața centrului și respectiv spatele 
centrului; apoi, ambii mijlocași 
stînga, fiecare cu mărginașul stingă 
și în fine, ambii mijlocași stînga 
cu fața centrului și, respectiv, spa
tele centrului. După ce antrenorul 
se convinge că popicarul a căpă
tat siguranță în loviturile „prin
tre", atunci se va trece la tragerile 
„la plin", cu ridicarea după fiecare 
bilă. Irr felul acesta, jucătorul se 
obișnuiește să tragă „la plin" avînd 
ca țintă unul din „canale" (aici se 
va vedea rezultatul antrenamente
lor anterioare la perechile apro
piate), în așa fel ca după trage
rea „la plin" să rămînă figuri ușor 
de doborît.

Avansați. — ț>i antrenamentele 
jucătorilor cu o pregătire mai a- 
vansată vor începe cu exerciții de 
gimnastică, exerciții care să con
tribuie la menținerea unei pregă
tiri fizice constante necesare miș
cărilor. care însoțesc lansarea bi
lei. După programul de exerciții 
fiz ce se va trece la antrenamentul 
specific, care trebuie să se împartă 
în două: antrenament de rezistență 
și de specializare.

Pentru antrenamentele de rezis
tență este recomandabil ca în pri
ma parte a ședinței, popicarii să 
tragă un număr cît mal mare de 
bile (50) „la pita" și cam același 
nsmăr în continuare, la sistemul 
„izolate*. In acest timp, scopul an- 
trenamentutei trebuie să fie gă
sirea „canalului" și menținerea a- 
celuiași stil și ritm de lansare. Con
tinuarea tragerii la „izolate" pie- 
găîește jucătorul pentru figurile 
rămase in picioare „la plin", după 
care se trece la un ușor antrena
ment de specializare.

OCTAVIAN TUDOSE 
antrenor

TRAIAN IOANIȚESCU

ciuri ale campionatului mondial, 
statistica eliminărilor pentru joc 
brutal arată „a-cendența" catego
rică a echipei Canadei... Numai 
Bill Warwick a fost dat afară, în 
primele 3 meciuri, pentru un to
tal de 15 minute 1 Desigur „asul" 
canadian n-avea de ce sâ strîngă 
mîna arbitrului...

In sch mb, echipele țărilor din 
răsăritul Europei se remarcă prin 
demna lor ținută sportivă. Comen
tatorii de presă și radio au multe 
cuvinte de laudă pentru echipa 
R. Cehoslovacă. Hocheiștii ceho
slovaci joacă nu numai deosebit 
de „fair", dar sînt și admirabili 
tehnicieni. „Cehii combină ca în 
vis !...“ a exlamat un radio-repor
ter apusean, iar altul l-a numit 
pe Vladimir Zabrodsky — „Matt
hews al gheții", desigur pe’.tru 
driblingurile sale derutante.

Un amănunt pitoresc. Pe stadio
nul din Koln sfîrșitu] reprizelor 
este anunțat prlntr-o sirenă. Au
zind-o, Heinz Ortel trimisul spe
cial al posturilor de radio din 
R.D. Germană a avut prilejul să 
exclame : „Iată și fluierul sirenei l

Pentru antrenamentul de specia
lizare este necesar să se aleagă un 
număr de 10 figuri compuse din 
5, 4, 3 și 2 popice din cele mai 
greu de doborît dintr-o singură 
bilă.

Se întimplă deseori ca mărgina
șii, mijlocașii față și centrul să 
rămîrră în picioare. In această si
tuație, popicarul trebuie 6ă lanseze 
bila într-unul din cele două „ca
nale" (vezi fig. 1) pentru a culca 
toate popicele. De multe ori rămîn 
în picioare mărginașii față și iața 
centrului. In acest caz, jucătorul 
va trebuii să tragă printr-unul din 
cele două „canale" mari (vezi fig. 
2) care îi va asigura doborirea 
relor 6 popice. Cea mai spectacu
loasă figură este aceea din 4 po
pice, care pot fi culcate dintr-o 
singură bilă. Jucătorul trebuie să 
împingă bila pe „canalul" mic (vezi 
fig. 3). O ailtă figură frecventă 
este mărginașul stînga, mijlocașul 
față stînga, fața centrului și mij
locașul fund dreapta și invers. Ju
cătorul trebuie să plaseze bila pe 
„canalul" mare (vezi fig. 4) și în 
acest fel va doborî toate popicele 
d’intr-o singură lovitură.

Una dintre cele mai grele figuri 
este aceea formată din trei popice 
In linie dreaptă (vezi fig. 5). Jucă
torul va trage cu forță în primul 
popic (fața centrului) pentru a do
borî dintr-o singură bilă. O figură 
tot atît de dificilă care se poate 
rezolva de asemenea dintr-o singură 
bilă, este cea formată din trei po
pice așezate ca în fig. 6. Jucăto
rul va trebui să trimită bila la 
unul din mărginași.

O figură care rămîne de obi
cei după prima lovitură „la plin", 
®ste aceea formată din trei popice 
așezate în totenghi (vezi fig. 7). La 
aceste figuri se trage fals la 
mijlocașul față, obținîndu-se astfel 
doborirea tuturor celor trei popice 
dmtr-o singură bilă. Figuri din cîte 
două popice sînt nenumărate, iar 
pentru antrenamente este bine să 
se aleagă cele mai greu de rezol
vat, cum ar fi mijlocașul stînga sau 
dreapta cu ultimul popic. In ase
menea situații se trage fals la 
mărginaș.

După antrenamentul la figuri se 
trece la tragerile la sistemul „sin
guratice" (la un singur popic prin 
rotație) pentru perfecționarea si
guranței în lansarea bilei.

Cele arătate mai sus reprezintă 
un program redus de pregătire, 
care dacă va fi aplicat de antrenori 
via duce cu siguranță la dezvolta
rea unei mat bune precizii în lan
sarea bilei.

Un sunet care nu prilejuiește a- 
mintiri plăcute celor care a.u sufe
rit aci, la Koln, ororile bombarda
mentelor americane... Să facem, 
dragi auditori, ca asemenea sirene 
să răsune numai la hochei, în timp 
de pace, și nicidecum într-un nou 
război !“.

CU SAU FĂRĂ... VEDETE ?

Pentru meciul de fotbal Ger
mania occidentală — Italia, care 
este programat la 30 martie la 
Stuttgart, cele două loturi au 
adoptat formule de pregătire dia
metral opuse. Echipa Italiei ■— 
afirmă antrenorul federal, cunos
cutul fost internațional Foni, — 
se va dispensa aproape total do 
vechii titulari (excepție: Boniper- 
ti) adică de cei care au apărat 
fără succes culorile italiene la ul
timul campionat mondial. In a- 
cest timp, însă, antrenorul Her
berger cheamă în formație „toate 
vedetele", adică pe norocoșii în
vingători din finala aceluiași 
campionat. Să amintim că aceș
tia au fost indisponibili cîteva

0 fază din meciul Voros Lobogo — Kinizsi (3—1) disputat anul 
trecut, Sandor (Voros Lobogo) l-a ' driblat pe Gulyas (portarul ec'ii- 
pei Kiruzsi) și se îndreaptă spre poarta adversă, urmărit de mijlo

cașul Szabo (Kinizsi)

h 54-a ediție a campionatului maghiar da fotbal
1901... In acest an s-a organizat 

primul campionat de fotbal al 
Ungariei. Deci, fotbalul maghiar 
se bucură de o veche tradiție, 
dar, nicicînd în trecut el nu a avut 
amploarea pe care o are astăzi.

In R. P. Ungară, d ntre toate 
disciplinele sportive, fotbalul, — al 
cărui campionat a ajuns la a 54 edi
ție, — este cel mai popular și cel 
mai iubit. Larga dezvoltare pe 
care a luat-o fotbalul maghiar pe 
plan internațional se explică, în 
primul rînd, prin puternica bază 
de masă. Aproape 100.000 fotba
liști legitimați, aproape 10.008 e- 
chipe care participă în campiona
tele țării, divizia I și II, district 
și orășenesc. Iată marea „uzină" 
care descoperă, călește și lansează 
jucători ca Pușkaș, Kocsis, Bozsik, 
Hidegkuti și mulți alții.

Milioane de oamenii din Ungaria 
iubesc fotbalul. Și iată o mică 
comparație. Acum 20 de ani, echi
pele Ferencvaros, Ujpest, Kispest 
sau celelalte grupări din pri
ma categorie au fost urmărite in
tr-un campionat de numai circa 
150.000 spectatori. Astăzi această 
cifră raportată la un întreg cam
pionat este aproape însutită !

In Ungaria nouă spectatorii ’și 
iubesc jucătorii, ii stimează și îi 
răsplătesc cu aplauze pentru jocul 
lor frumos. Dar, în același timp, 
ei știu să reprobe pe cei care ma
nifestă atitudini străine de sportul 
de tip nou. Amatorii de sport au 
condamnat cu hotărire abaterile 
săvîrșite de uniii fotbaliști frun
tași ca Grosite și Geller care nu 
au făcut cinste culorilor naționale 
ale R. p. Ungare. Și ca urmare, 
— așa cum se arată în comunica
tul Comitetului pentru Cultură^ Fi
zică și Sport din R. P. Ungară — 
cu toate că ‘ sînt jucători fruntași 
e’ și-au primit sancțiunea meri
tată.

Nivelul tehnic al fotbalului ma
ghiar este azi incontestabil supe
rior celui din an'i regimului tre
cut. Cu toate că mai există încă 
unele diferențe de valoare între 

luni în șir, în urma „epidemiei" 
de icter, care a făcut ravagii în 
rîndurile naționalei germane la 
întoarcerea din Elveția și ale că
rei cauze rămîn încă învăluite de 
mister. Dilema „dopaj sau infec
ție întîmplăloare" a rămas încă 
nedezlegată ca și problemele ri
dicate de alcătuirea unei echipe 
care să apere cît de cît onoarea 
„campionilor mondiali", atit de 
șifonată în urma rezultatelor din 
toamnă. Reamintim concludentul 
palmares al echipei de fotbal a 
Germaniei Occidentale la sfîrșitul 
sezonului 1954 : cu Belgia 0—2, 
cu Franța 1—3, cu Anglia 1—3, 
cu Portugalia 3—0.

FOIBALIȘTII AUSTRIECI
IN FRANȚA

După cum relatează presa pari- 
siană, cluburile profesioniste din 
Franța au făcut o bună afacere 
prin achiziționarea unor fotbaliști 
cunoscuți din Austria. Ziarele fran
ceze elogiază forma excelentă a 
austriecilor, în schimb jucătorii 
„fugari" se plîng de calita

echipele din prima divizie, (este 
vorba de cele din Capitală și cele 
din restul țării), totuși, un lucru 
este cert : toate echipele practică 
un fotbail modern și ca atare ni
velul tuturor întîlnirilor de cam-i 
pionat este de valoare ridicată. In
discutabil, cele mai bune echipe 
sînt Honved (antrenor Kalmar 
Jeno), Voros Lobogo (Kemeny TU 

>bor), Kinizsi (Soos Karoly), Va
sas Bp. (Barați Lajos) și Dozsa 
(Bukovi Marton).

Anul acesta in campionatul R.- 
P. Ungare nu s-au făcut transfer 
rări, decît în cazurile jucătorilor 
fruntași ale căror echipe au retiro-î 
gradat și participă acum într-o 
competiție inferioară. Astfel, Ko- 
tăsz de la Stalinvărosi Vasas, care 
a retrogradat în categoria B, a 
fost transferat Ia Homed. In 

mod cu totul excepțional s-a ad-’ 
mis transferarea portarului Faze- 
kas de la Dozsa la Voros Lobogo. 
Iată acum echipele în care evolu
ează cei mai cunoscuți jucători 
maghiari : Honved —Lorănt, Boz
sik, Kotăsz, Puskâs, Kocsis; Vo
ros Lobogo — Kovâcs II, Borzsei, 
Lantos, Hidegkuti, Zakariăs; Ki
nizsi — Gulyăs, Kispeter, Dălnoki, 
Szabo, Dekănyi, Fenyvessi; Vasas 
Bp. — Csordăs, Szilăgyi I; Dozsa 
— Henni, Rajna, Vărhidi, Aspira-. 
ny, Virăg, Szusza, Toth Mih.aly; 
Gyorj Vasas, — Kărpăti; Derogi 
Bănyăsz — Buzanszki; Salgotar- 
jâni Bănyăsz — Szojka; CsepelF 
Vasas — Toth II.

Care va fi echipa campioană ? 
Probabil, una din echipele buda- 
pestane, Honved, sau VJros Loj 
bogo, pentru că în favoarea aJ 
cestora pledează și palmaresul ti
tlurilor de campioni din ultimii 
ani.

I. OCHSENFELD

1950 Honved 15 13 1 1 67:16 27
1951 Voros L. 26 22 2 2 96:27 46
1952 Honved 26 21 5 0 88:21 47
1953 Voros L. 26 22 2 2 92:28 46
1954 Honved 26 19 2 5 100:43 40

tea slabă a fotbalului fran
cez și de jocul excesiv de duir al au
tohtonilor. Fostul stoper al naționa
lei austriace, Happel, a fost grav 
rănit la genunchi, fiind nevoit să sa 
întoarcă în patrie unde a urmat un 
tratament. Ceilalți jucători aus
trieci — scriu ziarele franceze — 
sînt într-o formă excelentă. Iată 
cîteva exemple din ultima etapă a 
campionatului francez: In meciul 
Strassbourg-St. Etienne, Stoj-aspaîl 
a marcat trei goluri. Singurul goli 
al echipei Toulouse în meciul cu 
Sochaiux (12) a fost, marcat de 
Decker. Jucătorul Brinek a mar-» 
cat singurul punct pentru echipă 
sa, Monaco, în meciul cu Nîmes 
(1-0). „Eroul" meciului Lens-Nice 
a fast Habitz! (n. r. care a jucat 
la București în echipa Admira). 
El a marcat golul victoriei pentru 
echipa Lens (2-1) în urma unui 
penalti acordat în mm. 90, după 
ce toți ceilalți coechipieri ai săi 
au refuzat să execute lovrtwa. de 
pedeapsă. Cît timp vor mai fi în 
formă acești jucători? Răspunsul 
nu e greu de dat, pentru că acci
dentarea tei Happeî este departe de 
a fi un caz izolat în meciurile dlin 
campionatul francez...
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CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI PE GHEATĂ I
Intîinirile din cadrut campiona

tului mondial de hochei pe gheață 
prilejuiesc dispute dîrze și chiar 
echipele favorite trebuie să de
pună eforturi deosebite pentru 
a-si asigura victoria.

Echipa Uniunii Sovietice care 
cu 10 zile în urmă învinsese la 
Varșovia tânăra echipă a R.P. Po
lone cu categoricul scor de 13-0, 
a primit de data aceasta o replică 
oîrză dn partea jucătorilor polo
nezi, care atv reușit să facă o par
tidă foarte bună. In special, în re- 
nriza secundă, hocheiștii polonezi 
s-au apărat strîns și au contra
atacat puternic la poarta echipei 
U.R.S.S. Totuși în ultma repriză 
ei n-au mai putut face față atacu- 

l-rilor dezlănțuite ale jucătorilor so
vietici care au demonstrat înalta 
lor măiestrie înscriind de patru 
ori. Punctele învingătorilor au 

l-fost marcate de: Gurișev (2), Bîci- 
kcv, Bobrov, Kuzin, Krîlov, Șuva- 
lov și Ukolov. Pentru învinși au în 
scris Wrobel si Olczyk. Scor fi
nal : U.R.S.S.-R.P. Polonă 8-2
'(2-0, 2-1, 4-1).

Canada a întîlnit echipa Finlan
dei de care a dispus cu categori
cul scor de 12-0 (7-0, 3-0, 2-0).
Punctele învingător-lor au fost în
scrise de: Bill Warwick (3), 
Dick Warwick, Tarala, Mc Avoy, 
Kilburn, Batheate, Bery, Me Do
nald, Fairburn și Shabaga.

Intîlnirea dintre echipele S.U.A. 
și Elveției s-a terminat cu victo-' 

I rîa primilor la scorul 7-3 (1-1, 
12-1, 4-1). Pentru învingători au 
‘înscris: Doherty (2), Mathews, 
^Greene, Christian, Bauer, Mc Ki- 
non, iar pentru învinși: Naef, Mor- 
ger și Schub ger.

.Marți, echipele Uniunii Sovie
tice și Canadei au avut zi de o-’ 
cihnă. Interesul spectatorilor s-a 
concentrat în jurul meciului. R. 
Cehoslovacă-Suedia. Intîinirile din 
tre aceste două echipe au prilejuit 
totdeauna dispute dîrze, iar victo
riile au alternat. In ediția de a- 
nul trecut a campionatului mon- 
d al, întâlnirea acestor două e- 
chipe s-a terminat cu victoria ho- 
cheiștilor suedezi la scorul de 
4-2. Hocheiștii cehoslovaci au in
trat deciși să-și ia revanșa.

Meciul începe cu atacuri puternic^ 
ale jucătorilor cehoslovaci și în min? 
2 de joc Sekyra deschide scorul. 
Patru m nute mai tîrziu este rân
dul lui Bronislav Danda să urce 
scorul la 2-0. Hocheiștii ceho
slovaci joacă bine și construiesc 
neconten t atacuri periculoase la 
poarta apărată de Sfensson. To
tuși în min. 15 de joc Garlsson 
atacă prin surprindere și înscrie 
pe lîngă portarul HanzI.

In repriza secundă jocul devine

și mai d sputat, atacurile succe- 
dîndu-se cu repeziciune de la 0 
poartă la alta. In min. 13 Thtin- 
man reușește să egaleze: 2-2. Din 
nou echipa cehoslovacă atacă vi
jelios și două minute ma- tîrziu 
Zabrodsky înscrie al treilea gol 
al echipei sale. Kașper reușește 
apoi să-1 deposedeze de puc pe 
Johansson, pasează lui Rejman care 
atacă prin surprindere de unul sin
gur și înscrie al patrulea gol al 
echipei sale.

Repriza treia a fost cea mai dis
putată. Jucătorii cehoslovac- eonii 
greșeli în tre mea lor pe care le 
exploatează suedezii. Astfel „Thum- 
ba“ Johansson, reduce scorul în 
min. 6, iar trei minute mai tîrziu 
Cairlsson aduce dm nou egalarea; 
4-4. Jocul devine deoseb t de în
cordat. Linia VI. Bubnik-Barton- 
Danda care n-a prea dat satisfac
ție are o revenire puternică și în 
min. 15 și 18 Barton înscrie de două 
ori. In min. 19 Oeberg (Suedia) prin- 
tr-un atac rapid înscrie al cincilea 
gol al echipei sale. Scorul .este de 
6-5 pentru R. Cehoslovacă. Sue
dezii fac încercarea supremă. Ei 
scot pe Svensson din poartă și plea
că la atac cu 6 jucători. In aseme
nea situații ori egalezi ori mai 
primești un goli— De data aceasta, 
însă, tabela de marcaj rămâne ne
schimbată. Jucătorii cehoslovaci se 
apără cu succes și sirena anunță 
sfîrșitul meciului. Scor final: R. 
Cehoslovacă-Suedia 6-5 (2-1, 2-1, 
2-3).

Echipa Elveției a reușit să dis
pună de reprezentantiva R. P. Po
lone cu scorul de 4-2 (1-1, 1-0,
2-1). Au înscris: Ott (2), Satin, 
Golaș pentru învingători și Wro
bel și Olczy pentru învinși.

Echipa Germaniei Occidentale a 
dispus de echipa Finlandei cu sco
rul de 7-1 (3-0, 3-1, 1-0). Au mar
cat Egen (2), Beck, Sepip, Pescher, 
Guttowski, Egenbauer pentru în
vingători

In seria B s-au înregistrat pînă 
acum următoarele rezultate: Aus
tria-Jugoslavia 3-2; Italia-Germa- 
nia Occ. B 2-2; Olanda-Belgia 6-3; 
Germania Occ. B.-Austria 3-2; Ger
mania Occ. B-Jugoslavia 5-1; Ita- 
lia-Austria 3-1 și Jugoslavia-Bel- 
gia 3—2.

Ieri s-au Înregistrat următoarele 
rezultate tehnice: R. Cehoslovacâ- 
Germania Occidentală 8—0 ; 
U.R.S.S.—S.U.A. 3—0 . Suedia- 
Firrianda 9—0 ; Canada—Elveția 
11—1.

Iată programul jocur lor de azi și 
mîine: 3 martie: U.R.S.S.-Germania 
Occidentală; R. Cehosiovacă-S.U.A.; 
R.P. Polonă-Finlanda; Ganada-Sue- 
dia. 4 martie: R.P. Podonă-S.U.A; 
U.R.S.S -Elveția și Ganada-Germa- 
nia Occidentala.

Campionatele de atletism 
pe teren acoperit ale R. P. Polone

VARȘOVIA 2 (Agerpres) P.A.P. 
transmite:

Peste 250 de bărbați și feme; au 
luat parte la campionatele R. P. 
Polone de atletism pe teren acope
rit care s-au desfășurat la Var
șovia în zilele de 26 și 27 februa
rie.

In prima zi a întrecerilor, Duns- 
ka a stabilit un nou record al R.P. 
Polone Ia săritura în înalț me cu 
rezultatul de 1,54 m. Kiszka s-a 
dovedit cel mai bun sprinter al 
campionatelor. In semifinalele pro
bei de 80 m. plat el a egalat re
cordul țării, real zînd timpul de 
8“3/10. In proba de aruncare a 
greutății, Chojnacki s-a clasat pe 
primul loc cu rezultatul de 15,20 
tn.

In cea de a doua zi a campio
natelor au fost întrecute cinci re
corduri ale R. P. Polone pe teren 
acoperit Dunska, în formă bună, 
a obținut la proba de săritură în 
lungime rezultatul de 5,74 m. Kar- 
daș a doborît de trei ori recordul 
țării la proba de 80 m. garduri 
(bărbați) cu timpurile de 11“2/10, 
11” 1/10 și ll”0, iarFronczaka să
rit în lungime — 7,17 m. S'.owinska 
a cîștigat proba de 80 m. garduri, 
(femei) cu timpul de 12“06/10. La 
săritura cu prăjina, Bolnawski a 
obținut rezultatul de 4,05 m. Alte 
rezultate meritorii au ma; realizat 
Chojnacki la disc — 46,59 m. și 
Fabrykowski la săritura în înălți
me — 1,88 m.

Turneu de fotbal 
in R. P. Polonă
VARȘOVIA. —■ La începutul 

lunii aprilie vor sosi in R.P. Polonă 
echipele de fotbal Banik Klad.no (R. 
Cehoslovacă) și Vojvodfna Novy 
Sad (Iugoslavia) caire vor susține 
mai multe întîlniri cu fotbaliștii 
polonezi.

Astfel, în aprilie, la Chorzow, 
se va desfășura meciul dintre echi
pele Vojvodina și reprezentativa 
regiunii. La 11 aprilie echipa ioigo- 
slavă va juca la Wroclaw cu echipa 
reprezentativă a orașului. Banik 
Kladno va susține la 10 aprilie pri
mul său meci la Krakow unde va 
întîlnî echipa Wlokniarz, la 11 
aprilie va juca cu ech'pa Stal Sos- 
nowiec, iar la 14 aprilie la Szcze
cin cu reprezentativa de tineret a 
R. P. Polone.

Gheller și Smîslov conduc în campionatul 
de șah al

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Campionatul de șah al U.R.S.S, 
a continuat la 1 martie cu dispu
tarea partidelor cuprinse în cea de 
a 12-a rundă. In centrul atenției 
spectatorilor s-a situat- partidă 
dintre fruntașii clasamentului : 
marele maestru Vasili Smîslov și 
tînărul Boris Spasski. Smîslov, cu 
negrele, a ales apărarea indiana 
nouă la care Spasski a răspuns 
printr-un sistem de dezvoltare care 
dă un joc bun albului. In conti
nuare partida a decurs sub sem
nul luptei poziționale. încercările 
de atac ale lui Spasski au lost res
pinse, ajungtodu-se la o poziție 
complet egală. La mutarea 17 par
tida a fost consemnată ca remiză.

Partida Petrosian-Taimanov a 
suscitat un interes deosebit, dieoa- 
rece ambii mari maeștri au obț'nu-t 
rezultate bune în ultimele runde Și 
concurează pentru primele locuri. 
Reamintim că actualul campionat 
al U.R.S.S. contează ca turneu zo
nal separat și 4 dintre primii cla
sați vor căpăta dreptul de a par
ticipa la turneul internațional pen
tru campionatul mondial.

Cunoscut ca un adept al jocului 
prudent, Petrosian a excelat de 
data aceasta în fața lui Taimanov 
prin acțiuni de atac conduse cu 
multă energie. In criză de timp, 
Taimanov n-a mai putut găsi răs
puns la multiplele amenințări ivite 
și s-a recunoscut învins. Furman, 
cu negrele, n-a reușit să reziste in 
fața lui Botvinik, care, cîștigînd o 
figură pentru doi pioni, a decis 
partida în favoarea sa

Mikenas l-a învins Pe Lisițîn, 
iar partidele Gheller-IMvițki, Kan- 
Keres, Antoșin-Korcinoi, Scerbakov- 
Borisenko, Kotov-Flohr și Aver- 
bach-Stoaghin au fost întrerupte 
Furman a anunțat că cedează fără 
joc partida întreruptă la Gheller In 
runda a 10-a.

*
MOSCOVA (serviciul nostru de 

radio). Aseară s-au jucat partidele

Recepția oferită la Oslo in cinstea

U. R. S. S.

întrerupte. Au fost înregistrate 
tnătoarele rezultate:

ur*

Runda X.a: Botv'nik — Sima-i 
ghin */2—’/a (la mutarea 1101)

RUnda Xl-a: Ilivițki — Petros 
sian 'I2—'h ; Averbach — Kan 
V2—V2; Ta’manov — Scerba- 
kov V2—V2 ; Korcinoj — Mike-i 
nas !/2—V2 ; Lisițîn — Keres 0—1.

Runda XII-a : Gheller — Ilivițki 
V2—V2; Kotov - Flohr ’/«—Vil 
Scerbakov — Borisenko 0—1 ; An- 
toșin — Korcinoi V2—V2; Kan — 
Keres 0—1. Partida Averbach — 
Simaghin nu s-a disputat.

După 12 runde clasamentul este 
este următorul:

1—2. Gheller, Smîslov 8’/s P- > 
3—4. Botvinik, Spasski 8 p. ; 
5. Petrosian 7‘/2 p.; 6. Keres 7 p.; 
7—8. Ilivițki, Taimanov G'h p. ; 
9—10 Furman, Flohr 6 p.; 11—14. 
Kotov, Borisenko, Mikenas, Anto- 
șin 5*/s pi,- 15. Averbach 5 p. (1)1 
16. Lisițîn 5 p.; 17. Kan 4’/, P-: 
18. Korcinoi 4 p.; 19. Simaghin
3 p. (1) ; 20. Scerbakov 3 p.

Astăzi este zi de
ca vineri să 
xvni-a.

se
odihnă urmind
joace runda

Cornel Crăciun (C.C.A.) și Manole Aldescu (Dinamo) 
coi campioni 1 P. R, la sărituri special^ 

și — respectiv — 30 km. fond
(C.C_A.) 174 p.; 8. C. Ducaru (Di
namo) 173,5 p.

Poiana Stalin 2 (prin telefon de 
ia trimisul nostru).. — Marți a 
avut loc pe trambulina mare de 
la Poiana Stalin concursul de să
rituri speciale dkr cadrul campio
natului R.P.R. Performanțele sări
torilor au fost influențate in bună 
măsură de timpul nefavorabil in 
care s-a desfășurat concursul.

Cea mai bună performanță a 
fost obținută de Cornel Crăciun 
(C.C.A.) care și-a adjudecat pen
tru a 10-a oară titlul de campion 
în răstimp de 11 ani. Deși urmă
torii clasați (Bîrlă, Munteanu, 
Brenci) au obținut rezultate bune, 
aflîndu-se în vădit progres, totuși 
diferența de valoare dintre ei și 
campion este încă apreciabilă.

Un aspect negativ pe care l-am 
remarcat la aceste întreceri a fost 
acela că asociația Locomotiva a 
înscris în concurs o serie de tineri 
complet nepregătiți care după pri
ma săritură au fost scoși dr'n 
concurs de comisia de organizare, 
evitîndu-se în acest fel accidentele.

Iată și rezultatele înregistrate: 
11. Cornel Crăciun (C.C.A.) (Cam
pion R.P.R.) 217 p. (săritura I :

’■68,5 note : 17, 17, 17,5; săritura
11-a : 65 m. note: 17, 17, 17); 2.
l. Birlă (Dinamo) 202,5 p. (s. I.
59 m. note; 14, 13.5 15; s. II: 70
m. note: 17, 16,5 16,5); 3. N.
Mun tea nu (Dinamo) 198 p. (s. I.
60 m. note; 16, 15,5, 15,5 s. II 
63 m. note: 15,5, 15,5 16);’ 4. D. 
Brenci (Voința) 195 p. (s. 1. 60 
m. și s. II 63 m.); 5. PI. Voinea 
1 Locomotiva) 187 p.. 6. Pipoș Bu
jor (C.C.A.) 176,5 p.; 7. V. Prișcu

Ieri dimineață, pe un timp favo
rabil și o zăpadă bună, s-a realer- 
gat la Po'ana Stalin, cursa de 30 
km. fond din cadrul campionate
lor republicane de schi pe 1955.

La capătul unei dispute dîrze, 
Manole Aldescu (Dinamo) s-a do- I 
veidit a fi cel mai bun, reușind, și de 
data aceasta, să termine pe pri
mul loc, și devenind astfel cam
pion al R.P.R. la această probă.

Dinamovistul Manole Aldescu a 
obținut un rezultat foarte bun, tim
pul său fiind deosebit de valoros.

O luptă foarte frumoasă a avut 
loc între următorii trei clasați, 
care au obținut rezultate de va
loare apropiată. La această probă 
s-au mai remarcat și o ser e de ti
neri fondiști, care au ocupat locuri 
fruntașe în clasamentul generat. 
Dintre aceștia amintim pe D. Păș- 
căllău (Știința) clasat pe locul 9, 
N. Dinu (C.G.A.) jocul 10, D. Ena- 
che (Dinamo) locul 11 ș.a.

Iată cele mai bune rezultate în
registrate la această probă:

1. MANOLE ALDESCU (Din.) 
Ih5l:12 (campion R.P.R.); 2. I.
Sumedrea (Dinamo) lh56;01 ; 3.
Gh. Drăguș (C.G.A.) lh57:05 ; 4.
M. Crăciun (C.G.A.) Ih57:59 ; 5. 
V. Bunea (Dinamo), 2hOI:38, 6. 
Gh. Sumedrea (FI. roșie) 2h01:39;
7. FI. Lepădatu (C.C.A.) 2h02:07 ;
8. I. Gimpoia (C.C.A) 2h02:22.

TUDOR VOR NICU

OSLO 2 (Agerpres). — TASS 
transmite:

Uniunea patinatorilor norvegieni 
a oferit o recepție în cinstea echi
pei reprezentative de patinaj vi
teză a Uniunii Sovietice care în 
zilele de 26 și 27 februarie a sus
ținut o întîlnire prietenească cu 
patinatorii norvegieni.

In afara patinatorilor sovietici 
și norvegieni, la recepție au luat 
parte Ambasadorul U.R.S.S. în 
Norvegia, G. P. Arkadiev, condu
cătorii diferitelor cluburi de pati
naj din orașul Oslo, patinatorii a-

mericani care au luat parte la 
campionatele mondiale de la Mos
cova și numeroși reprezentanți ai 
cercurilor sportive din Oslo

A luat cuvîntul președintele U- 
niun’ii patinatorilor norvegieni, N. 
Simensen, care a arătat că cea de 
a patra întîlnire dintre patinatorii 
sovietici și norvegieni este un nou 
pas spre întărirea și ma’i departe 
a legăturilor dintre popoarele so
vietice și cel norvegian. El și-a 
exprimat speranța că legăturile 
sportive dintre Uniunea Sovietică

patinatorilor sovietici
și Norvegia se vor întări și dez
volta.

Cuvîntul de răspuns a fost rostit 
de conducătorul delegației patina-; 
tonilor sovietici V. S. Kapitanov.

Intr-o scurtă cuvântare, Ambasa
dorul U-R.S.S. în Norvegia, G. P. 
Ark-adiev a spus că această întîl- 
nire a servit dezvoltării sportului, 
lărgiri și întăririi legăturilor de 
bună vecinătate dintre Uniunea Scw 
vietică și Norvegia. In încheiere, 
patinatorii sovietici și norvegieni 
au schimbat daruri.

Recepția s-a desfășurat într-o all 
mosferă prietenească.

■ Echipa de fotbal Rapid Viena 
a jucat recent la Luxemburg cu e- 
chipa Old boys Rosario (Argentina) 
de care a fost învinsă cu 3-2. Interna
ționalul Zeman, portarul echipei Ra
pid a dovedit o formă slabă.

■ La 1 martie a părăsit Moscova, 
plecînd la Saarbrilcken, pentru a 
participa la lucrările Congresului 
federației internaționale de ciclism, 
președintele secției de ciclism a Uni
unii Sovietice, maestrul emerit al 
sportului Alexei Kuprianov. (Ager
pres).

K Comitetul de organizare a celei 
de a doua ediții a Jocurilor sportive 
internaționale ale tineretului a pri
mit de curînd noi înscrieri. Astfel, 
echipa de hochei pe iarbă a Indiei, 
de mai multe ori campioană mon
dială, și-a anunțat sosirea la Var
șovia. De asemenea, au mal fost pri
mite înscrieri din partea boxerilor și 
atlețUor belgieni, gimnaștilor din 
Luxemburg și luptătorilor din Egipt.

(Agerpres).

■ In continuarea turneului pe 
care-1 întreprind în Uniunea Sovie
tică, echipele selecționate de bas
chet ale R. Cehoslovace au întîlnit 
la 28 februarie echipele RSS Litua
niene.

Meciul dintre echipele feminine a 
fost cîștigat de baschetbalistele ceho
slovace cu scorul de 68-53. Intîlnirea 
dintre echipele de băieți a luat sfîr
șit cu victoria sportivilor lituanieni 
cu scorul de 72-66.

(Agerpres).

■ Echipa de fotbal a Braziliei in
tenționează să întreprindă în vara 
acestui an un turneu în Europa. Fe
derația braziliană duce tratative prin
tre altele cu federațiile din Italia, 
și R.P. Ungară.

■ Halterofilul francez Jean De- 
bouf a doborît recent recordul țării 
sale la categoria grea, proba arun
cat: 170 kg, performanță de valoare 
mondială. Recordul sovietic la aceas
tă probă aparține lui Alexei Med
vedev cu 177,5 kg.

I La un concurs atletic pe teren 
acoperit organizat recent la New- 
York, atletul Richards a sărit 4,67 
m. cu prăjina, iar Hali și Shelton au 
sărit 2.05 m. în înălțime.

■ La tradiționalul concurs interna
țional de șah de la Mar del Plata, 
(Argentina) care va începe la 12 mar
tie, și-au anunțat pînă acum partici
parea următorii șahiști: Pachman (R. 
Cehoslovacă) Szabo Laszlo (R.P. Un
gară) Gligorici și Ivkov (Jugoslavia)

Toran (Spania) Najdorf, Parmo. Ro
sette, Guimard, Sangirinetti și PH- 
nik (Argentina).

■ In Cupa Angliei la fotbal s-au 
înregistrat cite va mari surprize- E- 
chipa York City, care’ activează in 
divizia a IH-a, a învins echipele 
Blackpool și Tothenham din prima 
divizie și s-a calificat te sferturile 
de finală.

Este interesant că te sferturi nu 
s-a calificat nici o echlpft din Londra.

■ Echipa de fotbal a Uniunii So
vietice va juca la 26 iulie la Stock
holm.

■ Echipa maghiară de fotbal Lei 
gierd din Szolnok a întrecut cu 3-î 
echipa poloneză CWKS care se an
trenează în prezent în R.P. Ungari.

■ In sectorul de vest al Berlinului 
s-a desfășurat un concurs atletic de 
sală care a reunit atleții din Repu
blica Democrată Germană, Germama 
occidentală, R. P. Polonă «=i R. Ceho
slovacă. La greutate Skobla (R. Ceh.) 
a aruncat 15,91 m. La probele de 100 
m. și 400 m. pe primul loc s-a clasat 
cehoslovacul Broz. La greutate femei 
pe primul loc s-a clasat Tișlerove 
(R. Ceh.) cu o aruncare de 14,21 nu
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